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 ATA DA 641ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos nove 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;  Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar 9 

Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof. Geraldo 10 

Timóteo – Diretor da AgiUENF; Carlos Vitor Sendra - ASCOM , Prof.ª Maria Priscila P. de Castro – 11 

Diretora da Villa Maria; Profª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Sr. André 12 

Rangel – DIC; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – 13 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-  Informes; 2- Apreciação da Ata da 640ª  Reunião; 14 

3- Reunião Remota do COLAC/CONSUNI; 4- Inclusão Digital; 5- PPA 2021; 6-Assuntos Gerais. 15 

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

Disse que as universidades e institutos públicos criaram uma comissão de experts para estudar a 17 

possibilidade de retorno às aulas, e que o representante da UENF na comissão é o Prof. Milton 18 

Kanashiro; Nesta semana a reitoria recebeu dois ofícios do MP, um questionando o que a Universidade 19 

estava fazendo sobre as aulas e o outro sobre as cotas raciais nos vestibulares, e que apesar da UENF 20 

não ter sido mencionada nas denúncias, foi incluída entre as estaduais para responder ao MP a forma 21 

como é controlada e fiscalizada as cotas na UENF;  Informou sobre as reuniões que participou com os 22 

estudantes, onde puderam detectar alguns problemas, que já foram esclarecidos, mas que ficou claro que 23 

existe o problema de falta de acesso às informações, e que os assuntos tratados nos conselhos não 24 

chegam até os estudantes. Disse que o projeto de inclusão digital foi bem acolhido pelos estudantes e 25 

definiu que as reuniões ocorrerão com uma periodicidade maior; Informou que as reuniões das Câmaras 26 

de Graduação e Pós-Graduação estão sendo realizadas; Foi informado de que um professor que já havia 27 

feito os exames médicos foi nomeado e que o mais breve possível dará posse ao novo servidor; 28 

Informou que na próxima semana acontecerão as reuniões por videoconferência do COLAC e 29 

CONSUNI, pois já tem parecer jurídico favorável e irão editar uma resolução sobre as reuniões; Em 30 

relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, que foram descontados nos contracheques, até 31 

o momento apenas um pequeno grupo da SEEDUC está sendo contemplado com uma folha suplementar 32 

para a devolução dos valores, e que em razão disso estão voltando a trabalhar com um Projeto de Lei 33 
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que anula os efeitos do comunicado que determinou os descontos. Informou que pediu ao GRH para 34 

enviar para o SIGRH a relação de todos os servidores que recebem os adicionais, com a informação de 35 

que todos estão aptos a receber, considerando a frequência integral que é feita através do MDF. O Prof. 36 

Rodrigo informou que concluíram o QDD do CCH, e que já enviou à ASPLAN. Disse que está 37 

preocupado com o PAC, pois a Prefeitura do Campus informou que não terá como fazer o detalhamento 38 

das obras que constam no QDD, e questionou como a reitoria vai conduzir a questão das obras no PAC. 39 

O Prof. Luis Passoni respondeu que o PAC surge naturalmente depois que o QDD é feito, mas que irá 40 

se informar com a ASPLAN. O Reitor disse que se a engenharia informou que não terão como fazer o 41 

detalhamento das obras, o PAC seguirá sem a informação, mas que irá verificar o que está acontecendo. 42 

A Profª. Rosana informou que a Profª. Ângela participou de uma reunião com a REARI-RJ, Rede de 43 

Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio, e lá constatou que nenhuma das 44 

instituições que participam da Rede está promovendo aulas de graduação, que estão fazendo a mesma 45 

coisa que a UENF. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Apreciação da Ata da 640ª 46 

Reunião. Informou que os professores Rodrigo e Maura enviaram as alterações e já foram acatadas. 47 

Não havendo manifestações, colocou em votação e a ata foi aprovada. Passou para o terceiro item da 48 

pauta: Reunião Remota do COLAC/CONSUNI. O Prof. Luis Passoni ressaltou a importância de 49 

recompor o COLAC, pois há muitos mandatos vencidos. O Reitor falou que a ASJUR, em seu parecer, 50 

sugere que as reuniões sejam transmitidas online, devido ao caráter público. Disse que as reuniões serão 51 

transmitidas ao vivo e que depois a ASCOM vai disponibilizar no canal da UENF no You Tube. 52 

Confirmou a convocação do COLAC para a próxima segunda-feira e que decidirão se o CONSUNI 53 

acontecerá na sexta-feira da mesma semana ou na outra. O Prof. Manuel Vazquez informou que no 54 

CCTA fizeram testes com eleições online, mas que não conseguiram completar as três etapas, pois têm 55 

que informar melhor aos professores como votar pelo sistema. O Reitor passou para o quarto item da 56 

pauta: Inclusão Digital. O Prof. Geraldo informou sobre a pesquisa que os alunos do CCH estão 57 

realizando com os estudantes da Universidade, e que eles já entregaram uma parcial. Esclareceu que é 58 

levantamento estatístico e não uma pesquisa estrutural. Disse que novecentas pessoas responderam ao 59 

questionário e que amanhã os alunos entregarão os relatórios. O Prof. Manuel Molina disse que é a 60 

primeira vez que fazem um levantamento desse tipo com estudantes da UENF, mas que é preciso 61 

demonstrar aos estudantes a importância de participar da pesquisa.  O Prof. Geraldo, reforçando as 62 

palavras do Prof. Manuel Molina, disse que a divulgação do resultado da pesquisa vai ser a melhor 63 

propaganda. O Prof. Manuel Vazquez informou que no CCTA estão fazendo discussão sobre o assunto 64 

há algum tempo, e que ideias estão surgindo, mas que lá opinaram que a reitoria poderia apontar um 65 

caminho. Acrescentou que também existe um grupo menor, que diz que só irão participar se a reitoria 66 

obrigar. O Prof. Olney falou que o que foi constatado na reunião da REARI, demonstrou que todos 67 

estão na mesma situação. Sugeriu que essa constatação fosse divulgada na página da UENF, visando 68 

acalmar os estudantes. A Prof.ª Maura disse que nas reuniões das Instituições de Ensino do Rio de 69 
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Janeiro junto com a Frente Rio que tem participado ficou demonstrado que, nem os professores, nem os 70 

alunos estão preparados para essa empreitada. Acrescentou que há um grupo na UENF achando que 71 

estamos sem atitude, o que não é verdade, pois todos estão atentos ao que está acontecendo no estado, 72 

mas que não é possível comparar com o movimento das universidades paulistas. O Reitor falou que 73 

“temos um caminho a seguir e um objetivo a atingir e que sempre existirão pessoas que acham que 74 

estamos fazendo muito e outros que acham que estamos fazendo pouco”. Disse que as três universidades 75 

estão em sincronia, trabalhando juntas. O Prof. Manuel Molina informou que participou de uma 76 

reunião com os reitores das estaduais do Rio e os Pró-Reitores de Graduação, e  que o Reitor da UERJ 77 

disse que  as universidades e os institutos federais localizados no estado do Rio precisam dar as mãos, 78 

mesmo sabendo das diferenças regionais, e que é preciso caminhar juntos, com políticas alinhadas. O 79 

Prof. Manuel Vazquez questionou se a reitoria está colocando na LOA a previsão de WiFi no campus 80 

inteiro. A Profª Rosana respondeu que há o projeto da praça digital, que será incluído na LOA. O Prof. 81 

Luis Passoni informou que está sendo editada uma portaria conjunta de atualização digital, que estão 82 

aguardando a assinatura para fazerem a licitação da internet. Falou da dificuldade de estudantes que 83 

residem em locais onde a internet não possibilita assistir aulas, e que é mais fácil disponibilizar internet 84 

no campus para todos os estudantes do que resolver a situação individualmente. O Reitor passou para o 85 

quinto item da pauta: PPA 2021. Pediu a todos que entregassem o documento até a próxima semana, de 86 

modo que possam colocar para ser apreciado no CONSUNI. O Prof. Luis Passoni informou que a 87 

ASPLAN está trabalhando na consolidação das informações dos que já enviaram. O Reitor passou para 88 

o último item da pauta: Assuntos Gerais. O Prof. Luis Passoni falou da composição do COLAC e 89 

sugeriu que a escolha dos representantes de chefes de laboratórios seja feita no CONCEN de cada 90 

Centro. O Prof. Rodrigo esclareceu que a elaboração do PAC vai ocorrer mais cedo este ano, e correm 91 

o risco de não serem atendidos nas demandas. Pediu ao Reitor que informasse aos Diretores como será o 92 

procedimento em relação às obras, o nível de detalhamento para o PAC. O Reitor respondeu que vai se 93 

informar com o DGA. O Prof. Oscar falou que seria bom se pudesse receber uma relação com os e-94 

mails institucionais para organizar as eleições no Centro. Acrescentou que na realização das eleições é 95 

preciso respeitar o prazo regimental, que não dá para fazer rápido. Perguntou quando o Reitor dará 96 

posse ao novo professor. O Reitor respondeu que dará posse o mais rápido possível e explicou que a 97 

reunião do COLAC, mesmo com poucos membros precisa ser feita, porque pode parecer que ele está 98 

passando por cima dos Colegiados. Acrescentou que é preciso ter base jurídica para fazer qualquer coisa 99 

dentro da Universidade, pois o momento é único. O Prof. Luis Passoni disse que desde sua gestão já 100 

tinha identificado a dificuldade de se comunicar através do e-mail institucional e chegou a fazer uma 101 

atualização cadastral, mas que muita gente não respondeu. Acrescentou que todos devem fazer um 102 

esforço para usar o e-mail institucional, pois o problema que havia com ele já foi sanado. O Reitor 103 

pediu ao Sr. André para enviar a relação de e-mail para os Centros. O Sr. André esclareceu que a gestão 104 

do e-mail institucional tem que passar pela GRH e não pela DIC. Lembrou que para a utilização do SEI 105 
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o e-mail tem que ser o institucional e falou sobre a necessidade de fazer o recadastramento. O Reitor 106 

disse que vai trabalhar nisso.  Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas 107 

e vinte e oito minutos.  108 

    Raul Ernesto Lopez Palacio                           Tânia Virgínia de Souza e Silva                                109 

               Reitor                                                                                              Secretária ad hoc 110 


