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 ATA DA 639ª (SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

horas e dez minutos, a sexcentésima trigésima nona 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. Milton Masahiko Kanashiro – Representando o Diretor do CBB; Prof. 7 

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

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

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

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

AgiUENF; Carlos Vitor Sendra - ASCOM , Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Prof.ª Maria 12 

Priscila P. de Castro – Diretora da Villa Maria; Profª. Clícia Gravitol G. de Matos, Profª Helena Kiyomi 13 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Srª Renata Maria Parente do Couto e Srª. Tânia Virgínia de 14 

Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  Informes; 2- Apreciação da Ata da 15 

638ª Reunião; 3- Plataforma Digital para Atividades Didáticas; 4- PPA/LOA 2021; 5- Agressões à 16 

Autonomia Universitária; 6- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a 17 

reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Passou a palavra para o Prof. Milton que falou sobre o 18 

Laboratório para testes do Novo Coronavírus. O Prof. Milton disse que esta semana estão estabelecendo 19 

as rotinas de trabalho e que na próxima semana poderão dizer quais foram as dificuldades efetivamente 20 

encontradas. Acrescentou que a autonomia será de mais ou menos cem testes por dia. O Reitor 21 

agradeceu o apoio do CBB e especialmente do Prof. Milton que foi e está sendo incansável para fazer 22 

com que o Laboratório funcione; Informou que a UENF impetrou um Mandado de segurança contra o 23 

Secretário da Casa Civil, que determinou a suspensão do pagamento dos adicionais de insalubridade e 24 

periculosidade e com isso violando a autonomia financeira e administrativa da Universidade. Informou, 25 

ainda, que além do mandado, a ALERJ também fez um projeto pedindo o retorno do pagamento dos 26 

adicionais. Acrescentou que a Reitoria defende que a decisão seja coletiva e que não está adotando 27 

soluções individuais, tendo em vista as reclamações individuais, quanto aos cortes, que vem recebendo. 28 

Lembrou que todas as solicitações devem chegar à Reitoria via Direção dos Centros, bem como o 29 

acesso a ASJUR só pode ser via Reitoria, Administração e Diretores dos Centros; Informou que hoje 30 

participou de uma reunião virtual com as Comissões de Educação, Científica e Tecnológica da ALERJ, 31 

que contou também com a presença do presidente da ALERJ. Na reunião apresentou as necessidades da 32 

UENF e também os projetos que a Universidade está submetendo. Disse que deixou claro que o desejo 33 
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da UENF é que Lei dos duodécimos seja implantada. A Prof.ª Maura avisou que ontem saiu o resultado 34 

do edital 02/2020-COVID-19, e que as quatro vagas foram preenchidas e enviou para ASCOM publicar 35 

na página da UENF. O Prof. Rodrigo agradeceu a participação do Pró-Reitor de Graduação na reunião 36 

remota do Conselho de Centro do CCH, o que enriqueceu muito o debate a partir da apresentação das 37 

pesquisas das coordenações de graduação junto aos estudantes. Disse que deliberam no CONCEN pela 38 

solicitação ao Reitor acerca de todas as reuniões institucionais por videoconferência e sugeriram que em 39 

relação ao CONSUNI o acesso fosse disponibilizado para toda a comunidade universitária. O Prof. 40 

Olney informou que na semana passada recebeu o convite para participar de uma live no Observatório 41 

de Favelas, que atende a todas as comunidades do Rio. Disse que foi muito interessante sua 42 

participação, pois pode tirar dúvidas sobre o COVID-19 em animais. Informou que depois que 43 

disponibilizarem o material dessa live, vai enviar para ASCOM, para que se achar interessante, divulgue 44 

na página da UENF. O Prof. Manuel Vazquez disse que havia entendido que discutiriam na reunião 45 

sobre as ferramentas para realização de eleições, pois no CCTA muitos cargos comissionados vão estar 46 

vagos e será preciso realizar eleições. O Prof. Luis Passoni informou que na semana passada abriu um 47 

processo no SEI sobre o assunto, e nele já está inserido o parecer do André da DIC sobre a segurança da 48 

ferramenta de votação. Encaminhou para ASJUR e está aguardando o retorno com o parecer. O Reitor 49 

informou que na quinta-feira vão fazer uma colação de grau de grau de doze alunos, virtualmente. 50 

Passou para o segundo item da pauta: Apreciação da Ata da 638ª Reunião. O Prof. Luis Passoni 51 

solicitou que o item fosse retirado de pauta, pois não enviou a ata para os membros do Colegiado. O 52 

Reitor passou para o terceiro item da pauta: Plataforma Digital para Atividades Didáticas. O Prof. 53 

Luis Passoni informou sobre a opção de usar a ferramenta Google Classroom, que ficará 54 

disponibilizada para UENF mesmo após a pandemia. Disse que a |Prof.ª Clícia está elaborando um 55 

tutorial sobre a utilização da ferramenta. A Prof.ª.  Clícia disse que está trabalhando no tutorial e irá 56 

disponibilizar aos professores. Falou sobre as vantagens da ferramenta e fez uma demonstração de como 57 

funciona. O Prof. Luis Passoni esclareceu que a ferramenta não se comunica com o sistema acadêmico 58 

e que o André está buscando uma forma de exportar os e-mails dos estudantes para a plataforma, a fim 59 

de facilitar a inclusão dos alunos pelos professores. A Prof.ª. Clícia falou da necessidade dos alunos 60 

terem um e-mail do Gmail e futuramente quando todos tiverem e-mail institucional, que ele seja 61 

utilizado. O Colegiado discutiu sobre a ferramenta, suas vantagens e desvantagens. O Reitor esclareceu 62 

que o calendário acadêmico continua suspenso, que o que estão fazendo é estudando possibilidades, que 63 

é uma preparação. Disse que a discussão tem que vir dos Colegiados para depois ganhar corpo e que 64 

será uma discussão ampla, que está começando agora para chegar a um resultado. Acrescentou que não 65 

sabem quando irão voltar às aulas, mas que é certo que a Universidade tem que oferecer alguma coisa 66 

aos alunos. Acrescentou que algumas disciplinas da pós-graduação que são denominadas como 67 

“seminários” podem usar as ferramentas. O Prof. Manuel Molina falou da capacidade de inclusão 68 

digital dos alunos e acha que alguns ficarão excluídos. Sobre a capacitação dos professores, disse 69 
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acreditar que será um longo processo e mencionou a experiência de trinta anos com aulas online  da 70 

PUC. Disse que lá criaram núcleos de capacitação e sugeriu que aqui fosse feito algo parecido, mas que 71 

são realidades bem diferentes. O Reitor mencionou o documento que a UENF emitiu, onde mencionou 72 

o problema de acesso à internet na Universidade e também a preocupação com a inclusão digital de 73 

todos os estudantes. A Prof.ª Clícia disse que a ferramenta Classroom não irá resolver o problema para 74 

todas as disciplinas, pois nem dentro do CEDERJ, que já é um sistema EaD, conseguiram adequar as 75 

aulas práticas. Acredita que a utilização da ferramenta na pós-graduação terá menos problema. O Reitor 76 

passou para o quarto item da pauta: PPA/LOA 2021. Passou a palavra para a Sr.ª Renata, que disse que 77 

a Casa Civil emitiu o Decreto com o cronograma de trabalho e que a partir do dia oito de junho 78 

começará a fazer os lançamentos dentro do sistema. Esclareceu que primeiramente é feita a revisão do 79 

PPA e depois a LOA. Fez uma explanação sobre o assunto e sugeriu para o dia cinco de junho a 80 

devolução das informações com as demandas dos Centros, para que seja feito o lançamento. 81 

Acrescentou que acha importante que os Diretores tenham o QDD 2020 para revisarem e decidir o que 82 

irão manter,  excluir ou incluir. O Sr. Marcelo Pacheco disse que a Prefeitura do Campus, em relação 83 

às obras, vai dar prioridade a prevenção de incêndios, acessibilidade, telhados e ampliação da área atrás 84 

da UENF, enfatizando que essas obras tem que ser incluídas. O Reitor concluiu dizendo que mandaria o 85 

QDD 2020 para os Diretores, mantendo a devolução das demandas até o dia cinco de junho. O Reitor 86 

passou para o quinto item da pauta: Agressões à Autonomia Universitária. Disse que sobre esse 87 

assunto já falou nos informes, quando falou sobre o processo aberto na justiça. Passou para o último 88 

item da pauta: Assuntos Gerais. O Prof. Luis Passoni disse que assim que a ASJUR devolver o 89 

processo com o parecer sobre a possibilidade de utilizar a ferramenta para eleições online, a reitoria 90 

normatizará a questão e ele fará um tutorial para auxiliar na utilização. O Prof. Oscar apresentou as 91 

demandas do CCT: Disse que os coordenadores de cursos estão muito quietos e pediu ao Pró-Reitor 92 

para chamar uma reunião; O Coordenador do curso de engenharia civil precisa que seja comprado um 93 

software para o curso e pediu para o Reitor ver o que pode ser feito. Sobre o “novo normal” pediu que 94 

fosse visto o que irão precisar em termos de materiais para a implementação. O Reitor respondeu que as 95 

demandas dos cursos tem que ser discutidas nas Câmaras.  Disse que já pleiteou na ALERJ uma 96 

biblioteca virtual, mas que enquanto não acontece vai tentar para que a UENF tenha acesso às 97 

bibliotecas virtuais da UERJ e CEDERJ. O Prof. Manuel Vazquez disse que já conversou sobre a 98 

fazenda experimental com o Reitor e que ela vai sair. Lembrou que no caso de votações que envolvam 99 

nomes, a votação tem que ser secreta. O Prof. Rodrigo reiterou a importância da realização do 100 

CONSUNI e comentou que há muito tempo não se faz uma reunião do gabinete de crise. A Profª 101 

Maura informou que já realizou reunião virtual da CPPG e já propôs a realização de um fórum com os 102 

coordenadores, a fim de que tragam propostas  de como a pós-graduação pode atuar nesse momento. 103 

Disse que CPPG aprovou o edital da cultura e que já estão trabalhando na constituição da banca que 104 

contará com membros de fora da UENF. O Reitor enfatizou que com esse edital fica demonstrada a 105 
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importância da arte e da cultura para a UENF. Disse que com relação as reuniões do gabinete de crise, 106 

agora é hora de trabalharem com discussões para dentro da Universidade, de como vão povoar a UENF, 107 

independente da pandemia, e que é preciso chamar os Colegiados a debater os assuntos internos. Quanto 108 

às ações para a comunidade externa, estão sendo divulgadas a todo o tempo.  Nada mais havendo a 109 

tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e cinco minutos.  110 

 111 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                112 

               Reitor                                                                                              Secretária ad hoc 113 


