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 ATA DA 638ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

e dez minutos, a sexcentésima trigésima oitava 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 Valdirene Moreira 5 

Gomes – Representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – 6 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Renato Augusto Damatta – Representando o 7 

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

Diretor do CCH;  Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Sr. Pedro César da Costa 9 

Soares – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – 10 

Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – 11 

Diretor da AgiUENF; Carlos Vitor Sendra - ASCOM , Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; 12 

Prof.ª Maria Priscila P. de Castro – Diretora da Villa Maria; Sr. André Rangel – Diretor de Informação e 13 

Comunicação e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  14 

Informes; 2- Apreciação da Ata da 637ª Reunião; 3- Trâmite de Votações Online; 4- Assuntos 15 

Diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: 16 

Informes. Comentou sobre a situação política no governo e sobre os documentos que enviou aos 17 

secretários. Disse que pela manhã aconteceu uma reunião com a FUNDENOR, quando foram 18 

apresentados os problemas com os Convênios. Passou a palavra para o Prof. Geraldo que falou sobre a 19 

reunião. O Prof. Geraldo informou que o LENEP fez um levantamento que apontou vários problemas 20 

com a Fundação, entre eles, atrasos em prestações de contas. Disse que o presidente da Fundação se 21 

manifestou surpreso quando os problemas foram apresentados a ele, e se comprometeu em corrigir as 22 

diversas falhas apontadas e demitir funcionários envolvidos. Disse também, que juridicamente não é 23 

fácil transferir os convênios que estão com a FUNDENOR para outra fundação. Informou que, diante 24 

dos problemas apresentados, o Reitor criou uma comissão que será formada por um coordenador de 25 

cada convênio que está sendo administrado pela FUNDENOR. A intenção da comissão é buscar maior 26 

transparência na gestão dos recursos, para que os coordenadores não fiquem às cegas. O Prof. Luis 27 

Passoni explicou que em 2016 a única fundação credenciada era a FUNDENOR e que na época já havia 28 

descontentamento. A Reitoria se deparou com uma legislação que não funcionava e por dois anos 29 

trabalharam para o governo regulamentar a lei, o que acabou sendo feito como foi sugerido pela 30 

administração da UENF. A partir da regulamentação começaram a incentivar o credenciamento de 31 

outras fundações. Disse que hoje são seis fundações de apoio credenciadas, mas que apesar disso é 32 

difícil tirar um projeto da FUNDENOR. A Prof.ª Rosana informou que todos os projetos institucionais 33 
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da FINEP têm a FUNDENOR como fundação proponente, e que até hoje ainda temos que refazer 34 

relatórios de convênios do ano de 2009. Disse que os coordenadores não tem acesso às prestações de 35 

contas, pois é a fundação que encaminha, e tem dúvidas se estão encaminhando da forma correta. Falou 36 

que as justificativas da FUNDENOR são sempre as mesmas, e que os próximos convênios e acordos 37 

tenham outra fundação como interveniente. Concluiu que não são casos pontuais, é todo um histórico de 38 

problemas com a FUNDENOR, que podem ser constatados em antigas atas de COLEX em outras 39 

gestões. O Reitor informou que disponibilizou para todos o relatório feito pelo LENEP, e pediu que os 40 

Diretores analisassem e conversassem com o Prof. Geraldo, que presidirá a comissão.  Informou que a 41 

Resolução que regulamenta a colação de grau on line foi publicada, e que nesta quinta-feira já farão a 42 

primeira colação de grau com três estudantes.  Disse que amanhã irá participar de uma reunião com a 43 

Comissão de Educação da ALERJ, durante a qual serão apresentados todos os projetos relacionados à 44 

COVID-19, e que os projetos da UENF totalizam dois milhões, cento e noventa mil reais. Disse que irá 45 

sugerir que os recursos sejam repassados via FAPERJ. A Prof.ª Rosana informou que estão fazendo um 46 

levantamento dos estudantes da UENF que estão no exterior. Disse que além da questão da pandemia os 47 

estudantes estão recebendo a bolsa num valor quatro vezes menos, devido à desvalorização do dólar e 48 

do euro. Os que voltariam em junho não poderão voltar, pois os voos estão suspensos. A ASSAII está se 49 

mobilizando para trazer os estudantes de volta ao Brasil. Ainda com a palavra, disse que a FAPERJ 50 

atrasou na liberação dos termos de outorga das bolsas, e que depois do Reitor intervir junto ao 51 

Presidente da FAPERJ a liberação dos termos foi feita na sexta-feira. A devolução dos termos deverá 52 

ser feita à FAPERJ, com a informação da conta bancária, até hoje. A Profª Valdirene agradeceu o 53 

esforço da Reitoria, que se mobilizou para que os termos de outorga fossem liberados e também para 54 

que o Bradesco fizesse a abertura das contas. Disse que, como alguns termos foram assinados pelos 55 

coordenadores, a Pró-Reitoria estava mandando e-mail a eles, para que informassem quais estudantes 56 

tiveram os termos assinados por eles, a fim de manterem o controle das bolsas. Informou que até quinta-57 

feira vão publicar o resultado do edital dos projetos da COVID-19, e que o edital da cultura será 58 

apreciado pela CPPG. Correndo tudo bem, na quinta-feira será publicado na página da PROPPG.  O 59 

Reitor passou para o segundo item da pauta: Apreciação da ata da 637ª reunião. Disse que os 60 

professores Rodrigo, Rosana e Manuel Vazquez apresentaram alterações a serem feitas e perguntou se 61 

mais alguém gostaria de se manifestar. O Prof. Rodrigo sugeriu que a Reitoria enviasse a versão da ata 62 

já com as alterações solicitadas. O Reitor disse que passará a fazer dessa forma e colocou a ata em 63 

votação. A Ata foi aprovada por unanimidade. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Processo 64 

Eletrônico de Votação. Passou a palavra para o Prof. Luis Passoni, que falou sobre uma plataforma de 65 

votação online – vote. heliosvoting.org. Disse que só vê como problema nessa plataforma o horário, que 66 

é em UTC, que dá uma diferença de três horas em relação ao nosso horário. Explicou que a plataforma é 67 

segura em relação ao sigilo, e que é autoexplicativa e de fácil utilização. O Prof. Manuel Vazquez 68 

perguntou se poderia ser utilizada no COLAC e no CONSUNI ou se seria só para eleições, inclusive de 69 
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cargos comissionados, já que está com uma chefia de laboratório pedindo exoneração. O Prof. Luis 70 

Passoni respondeu que não havia pensado na utilização da ferramenta para os colegiados e eleições de 71 

cargos comissionados, que a princípio pensou apenas para as representações dos colegiados, mas acha 72 

que para os colegiados não tem a dinâmica necessária. Disse que poderiam começar a testar a 73 

ferramenta nas representações dos colegiados. O Reitor falou que acha melhor primeiro ter uma 74 

sustentação jurídica. O Prof. Manuel Vazquez disse que no regimento não há clareza sobre o voto 75 

secreto e que provavelmente o jurídico dará parecer favorável à utilização da ferramenta, e disse que 76 

acha mais perigoso prorrogar um mandato, pois pode criar suspeição. O Reitor falou que vai conversar 77 

com a Assessoria Jurídica e os Diretores já podem conversar nos Conselhos dos Centros sobre essas 78 

votações on line, e mencionou sobre a representação dos estudantes. O Prof. Luis Passoni explicou que 79 

com relação aos estudantes, são eles que fazem suas eleições, e depois enviam o resultado para a 80 

Reitoria. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Luis Passoni 81 

informou sobre a autorização da polícia federal para compra de produtos controlados, que está vencida. 82 

Disse que devido à pandemia não estão conseguindo o contato para renovar o documento, mas que a PF 83 

publicou uma portaria que prorroga automaticamente todos os documentos que estão vencidos a partir 84 

de março, e que sendo assim, nossa autorização está vigente. O Sr. Carlos Vitor informou que a 85 

ASCOM está recebendo mensagens de alunos sobre o que a Universidade está resolvendo sobre eles. 86 

Informou também, que a live de quinta-feira será com os professores Geraldo e Manuel, que terá como 87 

tema as patentes. Falou sobre o Mapa da Ciência que a ASCOM está desenvolvendo e sobre a varredura 88 

que estão fazendo no site da UENF, visando atualizar os links que estão quebrados. O Prof. Oscar falou 89 

das demandas dos chefes de laboratórios para o PAC 2021. Disse que os chefes querem saber sobre o 90 

andamento das demandas anteriores para não haver repetição. Falou que quanto aos equipamentos de 91 

informática foram elaborados três perfis para os equipamentos, pois não se sentiram atendidos pelas 92 

configurações das compras anteriores. O Sr. André informou que o Governo emitiu um Decreto que 93 

determina que as compras de TI devem ser concentradas no PRODERJ, ou serem feitas por meio de 94 

adesão a atas. Disse que no início do ano tentaram fazer cadastro no SIGA e foram sumariamente 95 

negados, sendo assim, em relação às compras de TI, disse que estamos no limbo, sem nenhuma 96 

orientação. O Sr. Pedro César completou a informação do Sr. André, dizendo que o Decreto 46.993 97 

proíbe a compra de equipamentos de informática. Com relação às demandas anteriores, explicou que 98 

está difícil para o Sr. Márcio parar e fazer um levantamento, mas que de todos os pedidos anteriores 99 

efetivados o que está para chegar são agitadores magnéticos e condicionadores de ar. Acrescentou que, 100 

se ficou alguma coisa para trás é porque não foi efetivada a compra. Informou que o Governo está 101 

vigiando tudo, qualquer PD que seja emitida, mesmo em valor pequeno, questionam tudo. O Reitor 102 

falou que cada problema que aparece é um desafio a vencer, às vezes mais, às vezes menos complicado, 103 

mas que até agora estão conseguindo resolver tudo. Em relação às compras, disse que o trabalho feito 104 

não será perdido, pois algum orçamento vai sair, e quem estiver na frente, mais preparado, sai 105 
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ganhando. Completou dizendo que a saúde de todos é mais importante, o resto vão resolvendo aos 106 

poucos. A Profª Rosana falou sobre a pesquisa que a ASSAI está realizando sobre as parcerias que os 107 

pesquisadores da UENF têm fora do país. Acha que será interessante essa informação constar no mapa 108 

da ciência que a ASCOM está preparando. O Reitor falou do Acordo de Cooperação Técnica com a 109 

UFF que acabou de receber. Disse que as universidades estão se unindo para trabalhar durante a 110 

pandemia. Agradeceu a Prof.ª. Maria Priscila, que trabalhou bastante para que esse acordo saísse. O 111 

Prof. Luis Passoni, em relação ao controle do Governo que questiona qualquer PD, falou que eles têm 112 

dificuldades para entender o que é autonomia administrativa, que a Universidade não é uma secretaria 113 

do governo, temos autonomia prevista na Constituição, e têm que ficar insistindo nisso o tempo todo. O 114 

Reitor completou dizendo que as universidades incomodam, pois representam o debate e estão 115 

mostrando o que estão fazendo pelas comunidades. A Prof.ª Rosana disse que a Prof.ª Cibele, que está 116 

trabalhando com os alunos  na fabricação na fabricação de sabonetes, para distribuir nas comunidades, 117 

contou que recebeu a ligação da mãe de um aluno que está trabalhando com ela, agradecendo a 118 

oportunidade e relatando a satisfação do filho em contribuir com esse projeto. O Sr. Carlos Vitor falou 119 

também sobre o trabalho que a Prof.ª Helena está desenvolvendo, confeccionando máscaras e fazendo 120 

esterilização para distribuição na baixada campista. Disse que está na pauta fazer uma live mostrando os 121 

trabalhos que a UENF está fazendo em prol da sociedade. A Prof.ª Rosana falou da live realizada pelo 122 

CCH, durante a qual pode divulgar o edital voltado para cultura, demonstrando que a UENF valoriza a 123 

cultura. Parabenizou o pessoal do CCH pela realização da live. O Prof. Rodrigo agradeceu a presença 124 

do Reitor e da Pró-Reitora, Profº Maura na live, e disse que os estudantes foram os mais beneficiados 125 

nessa live. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e cinco minutos.  126 

 127 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                128 

               Reitor                                                                                              Secretária ad hoc 129 


