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 ATA DA 629ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, a sexcentésima vigésima nona reunião 2 

ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 3 

Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – 4 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; 5 

Prof.ª Maura Da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da 6 

Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do 7 

CBB; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  8 

Diretor do CCT e Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA.  Compareceram 9 

como convidados: Prof. Fernando Sérgio de Moraes - Chefe do LENEP; Prof. Geraldo Márcio 10 

Timóteo – Diretor da AgiUENF; Profª. Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário e 11 

Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 12 

Informes; 2- Discussão sobre a aprovação das atas do ano de dois mil e dezenove; 3- 13 

Câmaras Centrais de Carreira Docente e de Técnicos-Administrativos; 4- Semana de 14 

Acolhimento dos Estudantes; 5- Implantação do SEI; 6- Assuntos Diversos. O Reitor 15 

agradeceu a presença e iniciou a reunião com os Informes. Passou a palavra para o Prof. 16 

Geraldo que informou sobre a visita que realizaram na UFF em Niterói. Disse que ficaram 17 

impressionados com a área cultural desenvolvida na UFF, que conta com teatro e o cinema que 18 

recebe em torno de  mil e duzentos expectadores por semana e que, inclusive, a orquestra 19 

sinfônica nacional é abrigada na UFF. Falou que é uma inspiração para todos ver uma 20 

universidade que dá tanto apoio a cultura. Informou que eles têm uma proposta de parceria com 21 

a UENF, fornecendo filmes que poderão ser exibidos na Villa Maria, que não deverá ser de 22 

forma gratuita para os expectadores, assim como é na UFF. Terminou sua fala dizendo que foi 23 

inspirador ver como eles fazem cultura e transformam isso em algo palpável para a 24 

universidade. É uma oportunidade de aprender com quem já tem experiência.  O Reitor falou 25 

que um dos motivos para a visita deles a UFF foi buscar interação, inclusive entre os cursos. 26 

Disse que há algum tempo estão tentando essa parceria, mas que parece que agora vai sair. O 27 

acordo de colaboração só trará melhorias para as duas universidades. O Reitor informou que 28 

também estiveram na SECT participando de uma reunião com a Secretária Maria Isabel. Disse 29 

que foram muito bem recebidos por ela, que anotou todas as questões a ela apresentadas. O 30 
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Prof. Olney disse que pediu para que seja trabalhado junto a FAPERJ o lançamento de um 31 

edital voltado para área de extensão, pois há muito tempo não sai. O Reitor disse que pediu a 32 

liberação para realização do concurso dos técnicos, expondo a necessidade de reposição das 33 

vagas. O Prof. Vanildo disse que poderiam voltar a apresentar uma demanda antiga que é a 34 

realização de concurso para professor titular, mas o Reitor disse que isso pode esbarrar na lei 35 

de responsabilidade fiscal. O Prof. Manuel Vazquez falou sobre os cargos de nível elementar e 36 

fundamental e perguntou ao Reitor qual a solução que a reitoria tem para essa situação, que está 37 

chegando a um nível perigoso, pois estão perdendo os profissionais com esses cargos. O Reitor 38 

respondeu que no próximo COLEX poderão discutir melhor essa questão, mas que a tendência 39 

é a terceirização desses serviços. Acrescentou que o ideal seria transformar em nível médio as 40 

vagas desses cargos que estão em aberto para não perderem essas vagas, mas que isso precisa 41 

de uma discussão mais profunda. O Reitor disse que a Secretária falou da possibilidade da 42 

CEPUERJ realizar nosso concurso. O Prof. Manuel Vazquez informou que foram eles que 43 

realizaram o último concurso da UENF. Falou do valor cobrado por eles que à época foi muito 44 

elevado e que as inscrições não cobriram os custos do concurso. O Prof. Vanildo falou que 45 

naquele concurso não foram recebidas contestações quanto à organização. O Reitor disse que 46 

também levou à Secretária a questão dos enquadramentos não concretizados. Disse que vão 47 

tentar uma reunião com o TCE para esclarecer esses bloqueios e que a Secretária prometeu 48 

intermediar para que a reunião seja marcada. O Prof. Rodrigo perguntou detalhes sobre os 49 

bloqueios dos enquadramentos e o Reitor esclareceu que o TCE está dizendo que a Lei está 50 

errada e com isso estão alegando que os processos de enquadramento baseados na Lei também 51 

estão errados. Acrescentou que são esses esclarecimentos que querem buscar pessoalmente 52 

junto ao TCE. O Reitor fez comentários sobre a cerimônia de posse do Reitor da UERJ. Disse 53 

que o momento foi muito bom para interagirem com os novos dirigentes da UERJ. Comentou 54 

que o Governador, em seu discurso, disse que não haverá diferença de tratamento entre uma 55 

universidade e outra. O Prof. Fernando perguntou como está o andamento da licitação para 56 

internet de Macaé. O Reitor respondeu que já tem as três cotações e que a licitação vai sair. O 57 

Prof. Fernando disse é preciso que o Estado se conscientize de fazer a extensão da Redecomep 58 

e o Reitor falou que em toda reunião fala sobre a diferença de tratamento entre o interior e a 59 

capital. O Prof. Olney informou que o edital de extensão foi prorrogado por mais uma semana. 60 

Pediu aos Diretores que reforcem o pedido junto aos professores vinculados aos seus Centros 61 

para enviarem seus projetos. Disse também que precisa da cooperação dos professores para que 62 

atuem como avaliadores nos projetos. O Prof. Manuel Vazquez disse é preciso também que 63 
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haja uma maior participação dos professores nas bancas. O Prof. Rodrigo falou da necessidade 64 

de formação Institucional do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e o Prof. Olney 65 

disse que já passou da hora de terem esse comitê. Sobre o assunto a Profª Maura disse que 66 

entrou em contato com um professor do IFF e acha interessante fazerem essa comissão em 67 

conjunto. O Prof. Oscar perguntou sobre o andamento dos concursos já realizados. O Reitor 68 

informou que os resultados estão sendo publicados individualmente à medida que vão 69 

terminando os processos. O Prof. Vanildo perguntou sobre os processos de concurso que estão 70 

parados e o Reitor respondeu que vai verificar na ASJUR. O Prof. Rodrigo perguntou sobre a 71 

obra no telhado do CCH e o Reitor respondeu que tanto as obras nos telhados quanto as de 72 

acessibilidade são prioridade e irão colocar em execução. O Prof. Oscar perguntou sobre o 73 

problema com os pombos no CCT e o Reitor pediu para que o assunto seja tratado diretamente 74 

com o Prefeito do Campus. O Prof. Vanildo comentou sobre a circulação das crianças dentro 75 

do campus. Disse que no CBB uma criança se acidentou ao pular sobre uma mesa para pegar 76 

manga. O Reitor informou que há um projeto com a prefeitura do município que faz atividades 77 

com as crianças, mas que no momento os professores estão de férias. Pediu ao Prof. Olney para 78 

tentar viabilizar um projeto de extensão onde possam incluir essas crianças e desse modo poder 79 

proporcionar a elas a possibilidade de almoçarem no restaurante universitário, assim como as 80 

pessoas que fazem parte do projeto da terceira idade. Disse que vai consultar na ASJUR se há 81 

alguma lei para poderem dar gratuidade de refeições para essas crianças. O Prof. Geraldo 82 

mencionou que ele e a Prof.ª Teresa têm um projeto nesse sentido e que o desafio e torná-los 83 

futuros alunos da UENF. O Reitor inverteu a ordem da pauta e passou para o terceiro item da 84 

pauta: Câmaras Centrais de Carreira Docente e de Técnicos-Administrativos. Informou 85 

que o Prof. Manuel Vazquez aceitou presidir a Câmara de Carreira dos Técnicos em 86 

substituição ao Prof. José Frederico que solicitou o desligamento. Disse que precisam começar 87 

a pensar em um nome para presidir a Câmara de Carreira Docente, para o caso da Profª Rita se 88 

aposentar, lembrando que para essa Câmara é preciso que o presidente seja professor titular. O 89 

Reitor passou para o quarto item da pauta: Semana de Acolhimento dos Estudantes. O 90 

Colegiado conversou sobre a programação divulgada no grupo de WhatsApp do COLEX. O 91 

Reitor disse que tentaram organizar ao máximo as atividades visando evitar a realização de 92 

trotes, mas que nunca viu problemas graves acontecendo na UENF. A Profª Helena disse que 93 

ouviu de alunos que não vêm na primeira semana de aula, justamente para fugir de trotes. O 94 

Reitor falou que a ideia é divulgar a programação junto aos calouros. A Profª Maura disse que 95 

seria interessante que os Centros enviassem suas programações para serem divulgadas na 96 
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primeira etapa da inscrição do SISU. O Reitor disse que talvez na próxima semana já tenham a 97 

programação fechada para poderem divulgar. O Reitor falou da programação da cerimônia de 98 

posse dos novos Diretores. O Prof. Vanildo pediu para ficar claro na cerimônia, já que os 99 

diretores administrativos também serão empossados, que os Diretores de Centro passaram por 100 

um processo eletivo e não são indicados. O Reitor passou para o quinto item da pauta: 101 

Implantação do SEI. Informou sobre o andamento da implantação e disse que a UENF está 102 

mais adiantada que outros órgãos que ainda estão na fase de implantação, assim como a UENF. 103 

O Colegiado conversou sobre as vantagens que a implantação do SEI irá trazer. O Reitor 104 

passou para o segundo item da pauta: Discussão sobre a aprovação das atas do ano de dois 105 

mil e dezenove. O Prof. Vanildo sugeriu que as atas sejam encaminhadas por e-mail para os 106 

membros do Colegiado que participaram das reuniões e eles depois de fazerem a leitura 107 

aprovem ou solicitem as alterações e após isso a ata seja trazida ao Colegiado para apreciação. 108 

O Reitor concordou com a sugestão e disse que fará dessa forma. O Reitor falou sobre a 109 

necessidade de poda da árvore que estava danificando a tubulação do banheiro do CCT. Falou 110 

também sobre a alocação sede oficial da reitoria na Villa Maria, explicando que o gabinete de 111 

lá será usado para receber algumas visitas.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 112 

às dezesseis horas e trinta minutos.  113 

 114 

 115 

Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                116 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 117 


