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 ATA DA 636ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e 1 

cinco minutos, a sexcentésima trigésima sexta reunião ordinária do Colegiado Executivo da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes 3 

membros: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – 4 

Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Maura Da Cunha 5 

– Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e 6 

Assuntos Comunitários; Prof. Renato Augusto Damatta – Representando o Diretor do CBB; Prof. Oscar 7 

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

Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 9 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus 10 

Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Carlos Vitor Sendra - ASCOM e Srª. Tânia 11 

Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  Informes; 2-- Marcha 12 

pela Ciência; 3- Levantamento de obras inacabadas; 4- Pedido de Reconsideração do CBB 13 

(transferência da servidora Inês Angélica Cordeiro Martinelli); 5 – Assuntos Diversos. O Reitor 14 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Passou a 15 

palavra para a Profª. Rosana que informou que a ASSAI está fazendo alteração em sua página da 16 

internet e está disponibilizando um questionário para os estudantes estrangeiros e espera o resultado 17 

desse questionário para breve. Informou também que a ASCOM está montando o mapa da ciência da 18 

UENF, organizando as principais pesquisas e pesquisadores para divulgação na página da UENF. O 19 

Reitor informou que estão trabalhando no credenciamento, junto ao LACEN, do Laboratório que está 20 

sendo montado em conjunto com a Prefeitura Municipal de Campos. Falou dos equipamentos que estão 21 

faltando para realizar os testes, mas que o Laboratório já aparece na lista de laboratórios federais 22 

autorizados a fazer os testes para a COVID-19. Disse que o trabalho político junto às prefeituras da 23 

região visando conseguir EPIs terá que ser feito pela UENF. Quanto ao Laboratório que está sendo 24 

montado em conjunto com a Prefeitura de São João da Barra, acha que em uma semana conseguirão 25 

comprar os equipamentos, pois a prefeita também acionou os empresários do Porto do Açu. Disse que 26 

no dia do trabalhador divulgou uma carta constando os trabalhos que a UENF está realizando, mas que 27 

alguns trabalhos ficaram de fora, como por exemplo, o trabalho que o Prof. Passoni está realizando com 28 

as usinas fabricando álcool em gel. Informou também que pelo menos seis projetos de pesquisas foram 29 

submetidos a diversos órgãos de fomento, demonstrando que a UENF está trabalhando ativamente. 30 

Disse que todas as ações da UENF estão sendo repassadas à SECTI. O Prof. Geraldo informou que 31 

apesar do PESCARTE estar interrompido criou o “programa de transição” onde tem feito reuniões 32 

virtuais com pelo menos sessenta pescadores, visando à divulgação de medidas para contenção da 33 
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COVID-19. Disse que esse trabalho também poderia ser acrescentado nas ações que a UENF vem 34 

realizando. A Profª Maura informou que o edital para quatro bolsas de recém-doutor teve sete inscritos 35 

e que amanhã as inscrições serão homologadas. Disse que convidou nomes de peso, como bolsistas de 36 

produtividade do CNPq para a avaliação externa dos candidatos e que até dia nove terá a comissão de 37 

avaliação formada. O Prof. Geraldo solicitou espaço nas reuniões dos Conselhos de Centro para discutir 38 

um seminário que provavelmente será realizado em setembro ou outubro, onde será divulgado o papel 39 

da AgiUENF na UENF. Acrescentou que a agência tem capacidade de trabalho para oferecer e que em 40 

dois mil e onze tinham oitenta e quatro convênios e em dois mil e dezenove baixou para vinte e quatro. 41 

O Sr. Carlos Vitor informou que abriu uma linha direta com a ASCOM da SECTI, onde está 42 

divulgando as ações internas da UENF, bem como as que estão sendo desenvolvidas junto à 43 

comunidade. Pediu a todos que repassem a ASCOM as ações que estão desenvolvendo, a fim de que a 44 

UENF se mantenha em evidência. A Profª. Maura informou que com relação a elaboração do edital 45 

voltado para arte e cultura teve que pedir o auxílio da Profª. Maria Priscila, pois não é a sua área. Falou 46 

da importância dessa área hoje, pois nesse período de quarentena é a arte e a cultura que nos tem dado 47 

alento e que fez uma postagem no Facebook sobre isso. A Profª. Maria Priscila acrescentou que não se 48 

discute a importância da cultura sempre e ficou feliz em poder participar da elaboração do edital que 49 

visa ampliar o que já é feito de cultura hoje na UENF. O edital foi aberto para quatro vagas nas áreas de 50 

artes visuais, música e produção cultural e será voltado para ações não só dentro do campus e na Villa 51 

Maria, mas também fora da UENF. O Prof. Manuel Molina disse que se interessou por um questionário 52 

que foi colocado na rede pela Profª Maria Claret do CCH. O questionário é uma pesquisa de como os 53 

alunos acessam a internet. Disse que vai tentar melhorar o questionário para poder aplicar aos alunos 54 

dos cursos presenciais. O Prof. Manuel Vazquez falou sobre a participação do Prof. Geraldo em uma 55 

reunião do CCTA. Disse que a AgiUENF tem propostas bem robustas de organização e comunicação 56 

com a sociedade. No CCTA trabalham com cultivares específicos e foi sugerido aos pesquisadores que 57 

fizessem um cadastro indicando os principais clientes e o foco para que a AgiUENF faça a ponte entre 58 

eles. Disse que apesar do momento que estamos vivendo, fica o clima de que quando as atividades 59 

voltarem ao normal haverá muito trabalho a ser feito. O Reitor informou que na semana passada enviou 60 

à ASJUR a solicitação de parecer sobre a possibilidade de fazerem colação de grau à distância. A 61 

ASJUR sugeriu que seja feita uma resolução CONSUNI e que devido à pandemia o Reitor poderia dar 62 

ad referendum do COLAC e do CONSUNI para mandar publicar. Disse que vai enviar a resolução para 63 

os membros do COLAC se manifestarem para ter um embasamento maior, mas que na próxima semana 64 

resolverá o assunto, pois não faz sentido deixar os alunos sem formatura. Acrescentou que gostaria que 65 

o COLAC se manifestasse se desejam realizar reunião do COLAC por videoconferência. O Reitor 66 

passou para o segundo item da pauta: Marcha pela Ciência. Disse que é um evento que a SBPC está 67 

organizando e que não poderia haver melhor momento para demonstrar  à sociedade a importância da 68 

ciência e da UENF. Pediu a todos que façam vídeos para enviar a SBPC, não só os professores, mas 69 
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toda a comunidade acadêmica. Pediu também que divulguem o evento e repliquem para familiares, 70 

vizinhos, etc. Pediu o apoio de todos a SBPC. O Prof. Olney informou que o grupo que realiza as feiras 71 

de ciências, já está fazendo vídeos e divulgando no grupo e mesmo que não vá para SBPC já é válido. O 72 

Reitor passou para o terceiro item da pauta: Levantamento de obras inacabadas. Disse que até o 73 

momento só recebeu a resposta do CBB. Falou sobre o orçamento que será apresentado na próxima 74 

semana e das dificuldades com os cortes no orçamento. O Prof. Rodrigo falou das necessidades do 75 

CCH. Informou que o que falta para o seu Centro é a ampliação da parte elétrica para atender o anexo e 76 

também o prédio principal do CCH e a ampliação do contrato de limpeza para atender às salas que 77 

foram construídas próximas a xerox e o anexo.  Acrescentou que em relação a obras, a necessidade é a 78 

construção de um lugar para abrigar o projeto da  Universidade da Terceira Idade, conforme já foi 79 

mencionada a ampliação do anexo, e solicitou previsão sobre um possível gerador para o CCH. O 80 

Reitor informou ao Prof. Rodrigo que na construção do anexo já foi prevista a ampliação da capacidade 81 

elétrica, mas vai confirmar com o prefeito a informação. Com relação ao aditivo no contrato de limpeza, 82 

informou que terão dificuldades para atender no momento, devido à redução dos contratos em vinte e 83 

cinco por cento, determinada pelo governo. O Prof. Oscar informou que não foi possível terminar o 84 

levantamento da parte elétrica e hidráulica, devido à pandemia, mas que está levantando o orçamento 85 

para o término do prédio de extensão do LAMAV, o prédio da cerâmica, a parte elétrica do prédio do 86 

projeto do Prof. Carlos Maurício. Ainda do CCT, a Profª. Maria Priscila falou em relação aos prédios 87 

da física e da química. Esclareceu que do projeto de novecentos e cinquenta mil do ano de dois mil e 88 

quinze, aprovado pela FAPERJ, só receberam quinhentos e cinquenta mil. Acrescentou que para 89 

terminar os prédios precisam de aproximadamente um milhão de reais, mas está preocupada com o 90 

restante do valor que a FAPERJ deveria liberar, pois o coordenador do projeto, que é o Prof. Edson, deu 91 

entrada na aposentadoria. O Prof. Renato falou sobre as obras do CBB, que conforme processo já 92 

enviado à Reitoria, são dois prédios já começados. O da Biodiversidade e o prédio do Laboratório da 93 

Biotecnologia. Informou que para conclusão total dos prédios são necessários cerca de cinco milhões de 94 

reais. Acrescentou que diante da dificuldade de conseguirem recursos a sugestão seria fazer a 95 

organização das prioridades dos diferentes Centros.  Os membros do Colegiado discutiram sobre a 96 

localização dos prédios do CBB e concluíram que o mapa disponibilizado pela prefeitura do campus 97 

está errado e o Prof. Renato informou que pedirá a prefeitura a correção. O Prof. Manuel Vazquez 98 

informou que solicitou o levantamento as chefias dos Laboratórios do seu Centro, mas até o momento 99 

não recebeu retorno. Disse que no CCTA são dois prédios que estão inacabados e que para a conclusão 100 

das obras seriam necessários dois milhões de reais. Acrescentou que além da conclusão dos prédios 101 

considera como prioridade a subestação elétrica, pois quando os prédios forem acabados terão 102 

problemas com a parte elétrica. O Reitor explicou que estão previstas a instalação de duas subestações 103 

de energia, que já estão elencadas dentro das prioridades da UENF, mas que no momento a situação está 104 

mais complicada, devido aos cortes no orçamento. Acrescentou que vai tentar conseguir apoio com 105 
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setores externos, citando como exemplo o Porto do Açu. O Prof. Rodrigo questionou qual seria a 106 

metodologia para determinar as prioridades, pois no COLEX anterior ficou definido que todos os 107 

prédios seriam colocados no mesmo patamar e a prefeitura opinou que o melhor seria terminar um 108 

prédio de cada vez. Perguntou também quanto terão no orçamento para as obras e como ficou a rubrica 109 

para investimentos. O Reitor respondeu que ainda não tem o valor exato para os investimentos em 110 

obras para colocar no orçamento e que está aguardando todos os Centros enviarem o levantamento. 111 

Pediu que os levantamentos fossem enviados como fez o CBB, discriminando valores que tem 112 

aprovados em projetos e que ainda não foram liberados. Quanto à prioridade das obras respondeu que 113 

não é a prefeitura quem decidirá. Acrescentou que o governo retirou do orçamento a rubrica de obras e 114 

que também não podem fazer licitação. O levantamento é necessário para saberem qual o valor que 115 

necessitam para poder procurar dinheiro. Pediu ao Prof. Rodrigo para ficar tranquilo, pois além da 116 

internet a adequação elétrica também é prioridade. A Profª. Rosana lembrou que tem prédios 117 

inacabados com recursos da FINEP e que estão cobrando o uso das instalações. Disse que isso precisa 118 

ser visto. O Prof. Victor Hugo informou que participa de um grupo de pesquisa que trabalhou em um 119 

software em conjunto com a empresa Tennessine e que agora essa empresa está solicitando a utilização 120 

da logomarca da UENF em seu site. Os membros do COLEX discutiram sobre o assunto e o Reitor 121 

concluiu que o Sr. Carlos Vitor, e os professores Victor Hugo, Manuel Molina e Geraldo Timóteo 122 

conversem sobre o assunto para depois trazerem a solução ao COLEX. O Reitor passou quarto item da 123 

pauta: Pedido de Reconsideração do CBB (transferência da servidora Inês Angélica Cordeiro 124 

Martinelli). Passou a palavra para o Prof. Renato que iniciou explicando que tinha sido acionado para a 125 

reunião naquela manhã e que não estava totalmente a par do processo, mas que se trata da transferência 126 

de uma servidora que estava lotada no CBB e que foi transferida para outro Centro sem a devida 127 

“tramitação administrativa” e “discussão nas instâncias pertinentes”, “revelia da chefia imediata”. Que 128 

não houve consulta ao CBB. Acrescentou que o CBB só ficou sabendo que a servidora havia sido 129 

transferida porque procurou informação na GRH. E que solicitava uma resposta a nossa solicitação via 130 

CI de 08/04/2020. O Reitor informou que a servidora veio transferida da UERJ e que a cessão da 131 

mesma está vencida desde dezembro do ano passado, e que, portanto a situação da servidora está 132 

irregular, sendo necessário um pedido de renovação de cessão à UERJ ou o enceramento da cessão. 133 

Disse que a servidora procurou a GRH alegando que havia sofrido assédio moral e que não tinha mais 134 

condições de ficar em nenhum setor do CBB. A GRH, por sua vez, trouxe o caso à  Vice-Reitora. Disse 135 

que a reitoria comunicou ao CBB que dariam encaminhamento ao pedido de sindicância à ASJUR para 136 

emissão de parecer e que transfeririam a servidora para outro setor. Informou que a decisão da reitoria 137 

foi visando preservar a UENF de um processo judicial. Acrescentou que estão procurando outro 138 

servidor para ocupar o lugar da servidora no CBB e que não há razão para tanta pressa, já que a 139 

graduação está parada. A Prof.ª Rosana informou que foi procurada pela servidora um pouco antes do 140 

início da quarentena alegando ter sofrido assédio no CBB e que devido ao Home Office o problema 141 
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ficou um pouco confuso para resolver. Disse que a colocação da servidora foi contundente e que não 142 

ficaria no CBB e que se insistissem teria que entrar em licença sem vencimentos. Informou que a 143 

decisão de transferir a servidora para o CCTA foi devido à formação dela, que é Bióloga com 144 

especialização em fisiologia vegetal. Devido à possibilidade da UENF sofrer um processo judicial a 145 

transferência pareceu à decisão mais inteligente. Acrescentou que o chefe imediato da servidora no CBB 146 

a procurou para conversar e pediu que ajudasse a resolver o problema, pois a servidora havia passado 147 

por uma situação difícil no CBB. A Profª. Rosana disse que a servidora foi chamada à direção do CBB 148 

para conversar e que lá, segundo ela, também se sentiu constrangida e sob pressão. Finalizou dizendo 149 

que a decisão tomada pela reitoria foi em benefício da UENF e do CBB, considerando o menor prejuízo 150 

possível para todos. O Profº. Renato disse que o assédio alegado pela servidora não passou de uma 151 

simples e rápida conversa na qual ela foi chamada atenção para a necessidade de ter melhor trato no 152 

atendimento às pessoas. O Prof. Manuel Vazquez alegou que não sabe o que é pior para Instituição, se 153 

é ter um assediador ou alguém levantando calúnia. Ponderou que seja colocada uma pá de cal nessa 154 

discussão e espera que a investigação chegue a termo. Pediu que em uma próxima vez, se houver, seja 155 

dada ciência ao CCTA também. O Prof. Renato argumentou que problemas acontecem e que muito 156 

disso poderia ter sido evitado se a Reitoria tivesse consultado o CBB antes de efetuar a transferência, 157 

que se deu sem o rito a ser seguido como colocado pelo Prof. Manuel, pois a transferência da reitoria foi 158 

direta para a chefia do laboratório no CCTA. Pediu que esse tipo de decisão fosse mais discutida e que o 159 

CBB espera da reitoria a resposta para o pedido de reconsideração. O Reitor disse que a reitoria só 160 

entrou no processo porque o CBB solicitou abertura de sindicância e que se o problema tivesse sido 161 

resolvido internamente no CBB à reitoria não teria entrado na discussão. Finalizou dizendo que a 162 

servidora permanecerá lotada no CCTA até finalizar a sindicância. O Reitor passou para o quinto 163 

assunto da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Manuel Molina disse que no início da pandemia 164 

participou de uma reunião virtual do CEDERJ em que discutiram como seriam as avaliações presenciais 165 

e ficou acordado que aumentariam o número de avaliações a distância, mas passado o tempo o pessoal 166 

da UFRJ optou for fazer apenas uma avaliação. Disse que irão fazer um manifesto contra essa decisão, 167 

pois o sistema acadêmico do CEDERJ está sendo colocado em teste. Informou também que um 168 

estudante do curso de química do CEDERJ divulgou em mídias sociais uma prova do Prof. Sérgio 169 

Cardoso e agora se questionam o que fazer com esse estudante, pois o CEDERJ optou por lavar as 170 

mãos, alegando que cada instituição deve adotar os procedimentos cabíveis, conforme suas normas. A 171 

questão é avaliar se o aluno deve ser punido por desonestidade acadêmica, cola ou plágio. Disse que 172 

outra questão que está ocorrendo no CEDERJ é em relação as provas feitas a distância, pois o resultado 173 

acadêmico dos alunos está muito acima do que costuma ser. Finalizou dizendo que tudo isso é uma 174 

questão muito séria. O Sr. Pedro César falou sobre o documento recebido da White Martins, através do 175 

qual a empresa solicitou a devolução dos cilindros de gases que estão vazios, para que possam fazer 176 

fornecimento de gases aos hospitais. Pediu que o Reitor conduzisse essa questão junto aos Centros 177 
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pedindo que seja feito o levantamento dos cilindros vazios para recolhimento, informando quantidade e 178 

tipo de gás. Acrescentou que o número de cilindros vazios apontados pela empresa é diferente do que 179 

consta na gerência de compras. O Reitor solicitou aos diretores que façam o levantamento e enviem a 180 

resposta à DGA. O Prof. Rodrigo perguntou como farão com os cargos de representação que estão 181 

vencendo e pediu ajuda à Reitoria quanto aos procedimentos sobre as eleições. O Reitor pediu para que 182 

ele faça o questionamento via SEI para que ele possa dar encaminhamento à ASJUR, mas disse que 183 

existem várias formas de fazer eleições online ou prorrogar os prazos até que possam fazer eleições 184 

presenciais.  Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta 185 

minutos, dizendo que aguarda até segunda-feira o envio de assuntos para da próxima reunião.  186 

 187 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                188 

               Reitor                                                                                              Secretária ad hoc 189 


