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 ATA DA 637ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e cinco minutos, a sexcentésima trigésima sétima reunião ordinária do Colegiado 2 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a 3 

presença dos seguintes membros: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a 4 

reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-5 

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

Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Renato 7 

Augusto Damatta – Representando o Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  8 

Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano –  Diretor do CCH;  Prof. Manuel Vazquez 9 

Vidal Junior – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral de 10 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de 11 

Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – 12 

Diretor da AGIUENF; Sr. Carlos Vitor Sendra – ASCOM, Sr. André Rangel – DIC; Prof.ª.  13 

Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus 14 

e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  15 

Informes; 2-Aprovação das Atas da 634ª e 636ª reuniões; 3- PDI; 4 – Assuntos Diversos. O 16 

Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: 17 

Informes. Informou que o Superávit foi liberado e que é necessário entrar em contato com o 18 

Sr. Márcio da GCOM para começar o processo de utilização dos recursos.  Informou também 19 

que já está de posse do valor necessário para o término das obras dos prédios que estão 20 

inacabados. Disse que serão necessários onze milhões de reais. Pediu aos Diretores que enviem 21 

as informações sobre o processo que enviou pelo SEI, relativo à estruturação do Portfólio de 22 

projetos da SECTI e Entidades Vinculadas com recursos de Emendas Parlamentares Federais 23 

para 2021, pois precisa responder até o dia trinta e um de maio. Disse que na segunda-feira se 24 

reuniu com a equipe que está trabalhando na montagem e credenciamento do laboratório que 25 

fará os testes da COVID-19 e acredita que brevemente poderão realizar os testes. Também 26 

falou sobre a possibilidade de abrir uma conta para receber doações para compra de insumos 27 

para o laboratório. Mencionou que a UFRJ de Macaé conseguiu em quinze dias arrecadar 28 

cinquenta mil reais em doação. A Prof.ª Maura informou que já entrou em contrato com o Sr. 29 

Pedro Cesar – DGA para se informar sobre o cronograma que terão que seguir em relação à 30 
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verba do superávit  PROAP/CAPES. Disse que só poderão utilizar com material de consumo. O 31 

Prof. Manuel Molina falou sobre o questionário que foi disponibilizado para os alunos dos 32 

cursos do CCH, que busca avaliar a familiaridade e a disposição dos alunos para atividades 33 

remotas. Disse que está aprimorando o questionário com o objetivo de disponibilizar para 34 

alunos de todos os cursos. O Prof. Renato falou sobre a arrecadação de doações para compra 35 

de insumos para o laboratório, sugeriu verificar como a UFRJ fez e seguir o mesmo caminho. 36 

Sugeriu também que a campanha para doação seja feita através da ASCOM. O Prof. Rodrigo 37 

informou que enviou as demandas do CCH para o Sr. Pedro César e para o Reitor, mas que 38 

ainda não recebeu retorno. Falou que tem dúvidas em relação ao número de orçamentos 39 

necessários para o próximo PAC e que está aguardando retorno do e-mail enviado à Reitoria 40 

sobre os procedimentos para as eleições  das representações nos Colegiados e Conselhos. Falou 41 

que enviou alterações para a última ata e sobre a ata da reunião de abril, que não foi feita, disse 42 

que deve haver o registro, pois houve falas importantes sobre o orçamento. O Sr. Carlos Vitor 43 

informou que na quinta-feira vai fazer à primeira live da UENF, que terá a participação dos 44 

professores Milton Kanashiro e Renato Damatta, que falarão sobre o laboratório do HGG e a 45 

pandemia da COVID-19. Sugeriu que durante a live já poderiam fazer campanha para 46 

arrecadação de recursos para o laboratório, mas para isso já teria que ter o número da conta 47 

para divulgar. Completou dizendo que essa conta precisa de transparência e ser praticamente 48 

um extrato aberto. O Prof. Olney informou que foi informado de que está ocorrendo problemas 49 

com a Plataforma Moodle, que está fora do ar e gostaria de saber quem está administrando a 50 

plataforma. O Prof. Oscar informou que está com problemas para cadastramento de 51 

equipamentos no SIGA. Está aguardando retorno do PRODERJ e precisa cadastrar os 52 

equipamentos dos laboratórios. Pediu ainda, para a Reitoria intervir sobre um recurso de 53 

candidata ao concurso do LAMAV que enviou à ASJUR e até o momento não obteve resposta. 54 

O Sr. Pedro César informou que quanto à abertura da conta para recebimento de doações, só 55 

com autorização da Casa Civil. O Reitor informou que na próxima quinta-feira acontecerá à 56 

colação de grau de três alunos dos cursos do CCT e do CCH. Disse que será transmitida pelo 57 

Facebook e que seria interessante que os Diretores participassem pelo Google Meet. Informou 58 

que o projeto Pescarte recebeu quatro mil cestas básicas para doação aos pescadores e que 59 

solicitou à AgiUENF uma quantidade dessas cestas para atendimento aos terceirizados da 60 

UENF. O Sr. Marcelo Pacheco informou que está montando cestas básicas junto com a Profª. 61 

Maria Clareth do NEAB para entregar na comunidade de Donana. O Sr. André esclareceu que 62 

na UENF funcionam duas plataformas Moodle. Em uma delas (ead.uenf.br) a gestão acadêmica 63 
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é feita pelo Prof. Sergio Cardoso, e que a outra (moodle.uenf.br), cujo servidor fica no P9. 64 

Sugeriu migrar a que está sendo usada pela extensão para a do Prof. Sérgio ou montar outro 65 

grupo. Nesse caso a DIC fica responsável para montar, mas a Instituição tem que indicar 66 

alguém para fazer a gestão. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação das 67 

Atas. Pediu a colaboração da Prof.ª Rosana para fazer à ata da reunião que aconteceu no dia 68 

vinte e oito de abril, e desse modo à numeração das atas ficará alterada. A professora Rosana 69 

disponibilizará as informações para a confecção da ata 635, e as que estão sendo colocadas para 70 

apreciação são as atas das reuniões 634 e 636. Informou que as solicitações de alterações dos 71 

professores Rodrigo, Renato e Rosana foram acatadas e colocou as atas da 634ª e 636ª reuniões 72 

em votação. Não havendo manifestações as atas foram aprovadas por unanimidade. O Reitor 73 

passou para o terceiro item da pauta: PDI. Disse que detectou a necessidade de fazer o PDI 74 

para o próximo período e foi criada uma comissão que será presidida pelo Prof. Manuel Molina 75 

para dar início aos trabalhos. Informou que a ideia é começar um debate dentro da 76 

Universidade. O Prof. Manuel Molina disse que já conversou com os professores Herval e 77 

Nilo, que também fazem parte da comissão. Disse que o PDI de dois mil e dezesseis recebeu 78 

críticas, pois algumas políticas que estavam sendo executadas não apareceram no PDI, que foi 79 

feito principalmente para atender a SEEDUC e no pior dos cenários de trabalho que vivíamos à 80 

época. Acrescentou que agora no início da gestão dos professores Raul e Rosana, vem a 81 

pandemia e um prognóstico financeiro muito ruim para os próximos anos. O novo PDI deverá 82 

refletir o planejamento para os próximos anos e iremos trabalhar nisso nos próximos meses. O 83 

Prof. Rodrigo disse que ter um PDI atualizado é fundamental e sente falta de um PES – 84 

Planejamento Estratégico Situacional que balize o PDI. Disse que existia um PES na Reitoria e 85 

que é fundamental o resgate desse documento. O Prof. Manuel Vazquez falou que tem que ter 86 

cuidado com o PDI que é um documento balizador, um farol e, se feito nesta crise, pode acabar 87 

refletindo o momento. Sugeriu ter como base a UENF antes da pandemia. Acha que tem que 88 

caminhar um pouco mais além da conjuntura atual, para depois discutir o PDI com a 89 

comunidade acadêmica. O Reitor concordou com o Prof. Manuel Vazquez em relação à 90 

preocupação com o PDI refletir o momento atual. A Profª Rosana falou que quando o PDI foi 91 

feito em dois mil e dezesseis, foi para atender a necessidade de credenciamento de alguns 92 

cursos. Disse que aquele PDI foi para o período 2016/2020, e que obrigatoriamente é 93 

necessário fazer outro ainda este ano. Acha que terão que trabalhar bem o lado técnico, e que 94 

infelizmente não haverá tempo hábil de elaborar um PES. Disse que administração está atenta à 95 

realidade, e que a UENF já tem no histórico a elaboração de PDI em um momento não muito 96 
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bom. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Diversos. Falou que Renata e 97 

César estão preocupados com o PPA. Disse que enviou várias tabelas que deverão ser 98 

analisadas pelos Diretores e que ele irá tratar a questão assim que todos tenham analisado.  99 

Informou que no dia de ontem, participou da reunião do CONCEN do CCH. Discutiram sobre 100 

os calendários acadêmicos que estão parados, entre outras questões. Uma delas foi à forma de 101 

interagir com os alunos. Disse que a interação de modo remoto é válida para formação 102 

complementar, mas que não há como substituir as aulas presenciais, devido à precariedade da 103 

internet e a falta de base jurídica. Propôs a compra de tablet para os alunos com chip para dar 104 

acesso a determinado número de horas de internet. Acrescentou que é necessário buscar 105 

soluções e discutir mais profundamente o assunto. O Prof. Rodrigo agradeceu a presença do 106 

Reitor na reunião e disse que as preocupações são muitas nesse momento, e que irão receber 107 

cobranças sobre o que irão fazer. Preocupa-se com o descolamento entre a graduação e a pós-108 

graduação, e aqueles que podem sair mais prejudicados nesse momento são os alunos da 109 

graduação. O Prof. Renato disse que o assunto tem que ser discutido, mas que, no entanto, 110 

acha que existe grande diferença entre a pós-graduação e a graduação, pois na pós-graduação o 111 

acesso à internet é maior. Acha que a compra de tablet é interessante, mas que na hora que 112 

conseguirem comprar a pandemia já terá passado. Opinou que na pós-graduação existem 113 

grupos que poderiam retornar as aulas, se houver regulamentação e o acordo de cem por cento 114 

dos alunos. Disse também, que poderiam discutir a possibilidade de adiantar as aulas da pós-115 

graduação. O Prof. Manuel Vazquez disse que a questão legal é apenas interna, já que o 116 

Conselho Nacional de Educação mudou a legislação e já informou que aula virtual é aula dada. 117 

Informou que foi feito um levantamento no CCTA para verem quais disciplinas poderiam andar 118 

um pouco com aulas não presenciais. Acrescentou que a preocupação é com o retorno às aulas, 119 

pois se conseguirem ferramentas para o aluno não precisar frequentar a sala de aula agora, no 120 

retorno o número de alunos em sala irá diminuir. Disse que negar tudo, como está na portaria, 121 

não é a solução. Tem que ser discutido para ver onde pode andar e liberar a comunidade nesse 122 

sentido. O Prof. Oscar disse que concorda em antecipar algumas atividades na pós-graduação, 123 

mas que na graduação é mais complexo e nem todos tem acesso à internet. Falou que o prazo 124 

da CAPES não mudou, que apenas deram mais três meses de bolsa. Informou que a 125 

Universidade Federal de Viçosa vai lançar um tipo de curso de verão para os alunos que se 126 

interessarem. A Prof.ª Helena disse que este tema é bastante nevrálgico na veterinária. Há uma 127 

heterogenia e para alguns cursos não são aplicáveis.  Informou que a Prof.ª Ana Bárbara tem 128 

usado algumas ferramentas para evitar a evasão de alunos, mas que está enfrentando 129 
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dificuldades porque precisa entrar em um bloco prático. Acrescentou que essa discussão vai 130 

ferver bastante na Veterinária, pois há uma limitação na característica do curso. O Prof. Luis 131 

Passoni disse que não existe uma solução universal, que precisam identificar onde podem 132 

avançar. Acrescentou que uma parcela dos estudantes pode ficar prejudicada e que é preciso 133 

trazer o DCE e a APG para a discussão. Disse que é preciso discutir com as bases e lembrou 134 

que o COLEX não é deliberativo. Finalizou dizendo que é preciso fazer alguma coisa e não 135 

podem esperar que tudo volte a normalidade, pois vai demorar. O Reitor concordou que os 136 

primeiros que tem que ser trazidos para a discussão são os estudantes. Disse que esperava que 137 

os coordenadores de cursos pedissem reuniões das câmaras à distância, pois nestas reuniões é 138 

que devem acontecer os debates sobre o assunto. O Prof. Olney disse que não concorda com a 139 

ideia do Prof. Manuel Vazquez, que em sua opinião parte dos alunos poderiam ter acesso a 140 

matéria remotamente e outra parte que não teria acesso ficaria dependente do retorno às aulas. 141 

Opinou que a aula presencial é diferente, tanto para o professor, quanto para o aluno. O Prof. 142 

Manuel Molina disse que já havia pensado em chamar a Câmara de Graduação para uma 143 

reunião informal com o objetivo de discutirem o assunto. O Prof. Manuel Vazquez disse que o 144 

curso de verão comentado pelo Prof. Oscar talvez pudesse ser um paliativo. O Prof. Renato 145 

disse que a pós-graduação precisa avançar, mesmo que parcialmente, se houver a concordância 146 

dos alunos. Mas que para que isso aconteça, as reuniões das Câmaras têm que acontecer e 147 

talvez estejam esperando o Diretor se manifestar. O Sr. Marcelo Pacheco pediu o apoio dos 148 

Diretores para fazerem contato com os membros da comissão de fiscalização do contrato de 149 

limpeza. Os membros da comissão de cada Centro precisam entrar no SEI para atestar a nota 150 

fiscal. O Reitor pediu ao Sr. Marcelo para informar aos Diretores quem são os membros. A 151 

Profª Maura pediu apoio aos Diretores dos Centros em relação ao nada consta das bibliotecas 152 

para dar prosseguimento às defesas de teses. O Prof. Manuel Vazquez informou que um grupo 153 

do Hospital Veterinário está se mobilizando em um movimento para a reabertura do hospital. 154 

Acha que não é o momento de reabrir  e que a Reitoria e a Chefe do Hospital devem se 155 

posicionar. O Prof. Olney se manifestou dizendo que é uma temeridade a abertura do hospital 156 

neste momento. O Reitor disse que a discussão para reabertura do hospital não vai continuar, 157 

pois a intenção que tinham para reabrir não existe mais. A Prof.ª Helena disse que infelizmente 158 

não arrefeceram e que a pressão virá pela residência veterinária. Informou que o ambiente é 159 

insalubre e que atendem população que não faz isolamento social. Informou que já se 160 

manifestou através do SEI sobre o assunto. Acrescentou que foi depois da possibilidade de 161 

perderem a insalubridade que o movimento começou. O Prof. Luis Passoni disse que se estão 162 



 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF  

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7003 – correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

querendo trabalhar poderiam ter aceitado o chamamento do governo para atuarem nos hospitais 163 

de humanos. A Profª Rosana falou que a reunião foi produtiva, que gostou de ver a postura de 164 

que só coletivamente vão conseguir enfrentar a questão da pandemia . Disse que a solução 165 

neste momento vai passar por todos e que vão surgir várias soluções, através do diálogo com os 166 

colegas. Acrescentou que é preciso estabelecer um plano estratégico de retorno às atividades 167 

nos campi.  O Reitor agradeceu o trabalho do Sr. Pedro César, de Tânia e os demais técnicos 168 

que muitas vezes  estão trabalhando até às dez horas da noite, em virtude do trabalho home 169 

office e dos problemas com os contratos. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a 170 

reunião às dezesseis horas e vinte minutos.  171 

 172 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                173 

               Reitor                                                                                          Secretária ad hoc 174 


