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 ATA DA 640ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

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

dez minutos, a sexcentésima quadragésima  reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 2 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. 3 

Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; 4 

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

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

Comunitários; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – 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. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. 10 

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

Vitor Sendra - ASCOM , Prof.ª Maria Priscila P. de Castro – Diretora da Villa Maria; Profª Helena 12 

Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Sr. André Rangel – DIC e Srª. Tânia Virgínia de 13 

Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  Informes; 2- Apreciação das Atas 14 

das 638ª e 639º  Reuniões; 3- Processo Eletrônico de Votações; 4- Política de Ocupação Digital da 15 

Universidade; 5- Inclusão Digital na UENF; 6- PPA-2021; 7-Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a 16 

presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Disse que nesta semana 17 

participará de reuniões com os estudantes e as representações estudantis para apresentar o projeto de 18 

inclusão digital na UENF. Explicou que será um processo coletivo com a participação de toda a 19 

comunidade universitária; Pediu que respondessem o processo SEI encaminhado as Direções dos 20 

Centros e Pró-Reitorias, sobre formação de um Portfólio da SECTI para emendas federais 2021, pois 21 

está aguardando o envio dos projetos para responder à SECTI; Informou que avançaram no convênio 22 

com a UFF, que a ASJUR está analisando e depois será apreciado pelo COLAC; Informou que a 23 

realização de eleições on-line está em andamento. O Prof. Luis Passoni esclareceu que a ASJUR deu 24 

parecer favorável à realização de eleições de on-line com a sugestão de que nos editais constem que as 25 

votações serão por meio digital. Enfatizou a importância do e-mail institucional, pois é ele que garantirá 26 

a identidade do eleitor.  O Prof. Manuel Vazquez disse que em seu Centro duas eleições terão que ser 27 

realizadas e sugeriu testar o sistema com essas eleições. O Reitor informou que para a realização on-28 

line das reuniões do COLAC e CONSUNI, está aguardando o retorno do parecer jurídico para ter uma 29 

fundamentação legal. Com relação ao andamento dos concursos, disse que os processos estão andando e 30 

que, inclusive um já está na GRH para nomeação. Completando a informação o Prof. Luis Passoni 31 

informou que seis candidatos foram convocados para fazer perícia médica no Rio de Janeiro. O Prof. 32 

Geraldo informou sobre a coleta de dados para a pesquisa sobre a inclusão digital na UENF. Disse que 33 
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quinhentas e quarenta e quatro pessoas já responderam a pesquisa; Informou que na reunião com a 34 

FUNDENOR tiveram avanços importantes, pois a fundação assumiu a responsabilidade pela má gestão, 35 

e que irão ressarcir os custos decorrentes disso. Disseram que contratarão mais duas pessoas para 36 

trabalhar nas prestações de contas e que será disponibilizado um software para os gestores 37 

acompanharem os projetos; Informou que a FIPERJ está adquirindo cinco mil cestas básicas, que 38 

deverão chegar ao início da outra semana, para distribuição nas colônias de pescadores. Informou que 39 

respondeu à FIPERJ que a UENF está sendo parceira nessa ação, colaborando na logística de descarga, 40 

distribuição e abrigo para as cestas. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Apreciação das 41 

Atas das 638ª e 639º reuniões. Disse que os professores Rodrigo e Rosana encaminharam alterações, 42 

que já foram acatadas. O Prof. Oscar questionou que uma de suas falas não apareceu na ata e o Reitor 43 

pediu que ele enviasse o texto para ser inserido na ata. Não havendo mais manifestações o Reitor 44 

colocou as atas em votação e o Colegiado as aprovou. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: 45 

Processo Eletrônico de Votações. Disse que já falou sobre o assunto nos informes e que o Prof. Luis 46 

Passoni está responsável por essa demanda. Pediu para que se dirijam a ele para tratar sobre o assunto. 47 

Passou para o quarto item da pauta: Política de Ocupação Digital da Universidade. Disse que também 48 

já fez uma explanação sobre o assunto e que agora caberá aos Colegiados avançarem  sobre a questão. 49 

Falou da importância de inserir toda a comunidade universitária nesse cenário e de também envolver o 50 

governo no processo. Disse que gostaria que as Câmaras apresentassem ideias para inclusão dos 51 

estudantes e enfatizou a importância dessa discussão no âmbito de toda a Universidade.  Informou que a 52 

licitação da internet que estava na ASJUR já foi liberada e acredita que agora não haverá impedimentos 53 

para dar prosseguimento ao processo. A Profª. Maura disse que a PROPPG fará reuniões em forma de 54 

fórum, onde trará os Coordenadores dos Cursos para a discussão e apresentações de ideias. Disse que 55 

também participará de reuniões com alunos e representações estudantis e espera que ao final da semana 56 

já tenha uma proposta mais robusta para apresentar.  Disse que tem ciência de que encontrarão barreiras 57 

com algumas pessoas que relutam sobre a inclusão digital. Informou sobre uma reunião que participou 58 

na Frente Rio, onde diversas ações sobre a inclusão digital estão sendo tratadas. Entre elas a união das 59 

quatro operadores de telefonia/internet, visando tornar o acesso à internet mais barato; cursos de 60 

capacitação e abertura da TV ALERJ, que disponibilizará de dezesseis a vinte horas para as 61 

universidades que quiserem participar com disciplinas eletivas para cursos de graduação, pós-graduação 62 

e extensão.  O Prof. Manuel Vazquez falou sobre a biblioteca digital e de suas dúvidas de como será 63 

viabilizada. Disse que a compra de tablet para alunos é uma boa ideia, mas que o processo de compra é 64 

muito demorado. Acha que as ações que serão tomadas não poderão interferir no retorno as aulas. Disse 65 

que a ideia que Prof. Oscar mencionou na reunião passada, sobre o semestre de outono, é boa, mas que 66 

se forem fazer isso deveria começar a caminhar com quem já pode, e não esperar que todos estejam 67 

preparados. Declarou sua preocupação com a falta de disponibilidade de tecnologia. O Prof. Manuel 68 

Molina sugeriu parceria com empresas para venda de notebooks de modo mais acessível aos estudantes. 69 
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O Sr. Carlos Vitor disse que nos últimos dias tem trabalhado na questão do nivelamento dos 70 

professores, no sentido de criar alternativas para as aulas on-line, e para isso fizeram um tutorial em 71 

vídeo com dicas de como produzir vídeos de qualidade e que estão trabalhando em mais três tutoriais. 72 

Pediu para que divulguem e se inscrevam no canal da UENF TV no You Tube. A Prof.ª. Rosana 73 

parabenizou a ASCOM  por todo o trabalho que está desenvolvendo.  O Reitor lembrou que a 74 

participação na inclusão digital, tanto dos estudantes, quanto dos professores é opcional, que não podem 75 

obrigar as pessoas a se incluírem, mas que é importante que todos entendam a necessidade da inclusão. 76 

Falou que não teremos apenas uma solução, mas várias, e que gostaria que os Colegiados apresentassem 77 

ideias, além das aulas. O Sr. Carlos Vitor disse que a TV Câmara do município de Campos é aberta 78 

para toda a região e o Reitor falou para fazerem um convênio com eles, ao que o Sr. Carlos Vitor 79 

respondeu que já foi feito e que, inclusive já se encontra na ASJUR para avaliação.  O Reitor passou 80 

para o sexto assunto da pauta: PPA-2021. Disse que encaminhou aos Diretores a proposta orçamentária 81 

de 2020, que foi enviada para ALERJ, para que os Diretores a tenham como base para o orçamento de 82 

2021, levando em conta que não conseguiram fazer muita coisa no orçamento 2020. Sobre o prazo dado 83 

para a devolução do PPA, enfatizou que quem determina os prazos é o Governo e não a Reitoria, e que 84 

têm que cumprir esses prazos para não ficar de fora, independente dos problemas. O Prof. Luis Passoni 85 

esclareceu que nesse momento tem que se preocupar em fazer a LOA, que não é para trabalhar com o 86 

PAC agora. Disse que se tiverem uma LOA bem feita o DGA fará a transcrição para o PAC. Enfatizou a 87 

importância da discussão para que o documento já chegue ao CONSUNI sendo conhecido por todos. O 88 

Prof. Manuel Vazquez disse que o que virá de novo no documento do CCTA é uma ou outra obra mais 89 

recente e também o problema dos cupins, que não poderá deixar de apontar. Sobre o problema dos 90 

cupins o Prof. Luis Passoni disse que desde o ano passado está tentando resolver, mas que tiveram que 91 

contratar uma empresa só para fazer o levantamento, devido ao tamanho da Universidade. Com relação 92 

ao orçamento, disse que precisam colocar as necessidades da Universidade, pois têm que ficar sempre 93 

lembrando ao Estado que não é possível aplicar as mesmas regras para todos. As demandas têm que ser 94 

colocadas e insistir nelas.  A Prof.ª. Rosana pediu ao Prof. Rodrigo para ajudar com aulas de português 95 

para os alunos estrangeiros e que precisam estruturar um curso para breve. O Prof. Rodrigo pediu que a 96 

Prof.ª. Rosana encaminhe a demanda por e-mail, para que ele possa acionar o Laboratório, mas lembrou 97 

que é preciso ver como está a possibilidade de contratação de apoio ao ensino. A Prof.ª. Rosana 98 

informou que o Sr. Carlos Vitor está preparando dentro do site da UENF um repositório de todas as 99 

ações que a UENF tem feito nesse momento, para que as pessoas possam recorrer com facilidade, 100 

sempre que precisarem. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e 101 

cinco minutos.  102 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                103 

               Reitor                                                                                              Secretária ad hoc 104 


