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Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, às 14:10 horas, por videoconferência, realizou-se a 642ª
(sexcentésima quadragésima segunda) Reunião do COLEX, sob a Presidência do Reitor Prof. Raul Ernesto
Lopez Palacio, que presidiu a reunião e com o comparecimento dos membros, Profª. Rosana Rodrigues –
Vice-Reitora; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes – 
Representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de
Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – Representando o Diretor do CBB;
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -  Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano –  Diretor do CCH;
 Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA;  Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral
de Administração; Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof.
Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Carlos
Vitor Sendra - ASCOM, Sr. André Rangel – DIC; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Alyyne
Almeida e Jéssica Santos - Representantes da Empresa Júnior e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva –
Secretária ad hoc.  Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes 2- Aprovação da ata da 641ª reunião 3-
Processo eletrônico para votações 4- Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais 5- LOA 2021 6-
Assuntos gerais.  O Reitor agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o Prof. Geraldo que fez
a apresentação das representantes da Empresa Junior, as alunas Alline Almeida e Jéssica Santos, que
elaboraram um questionário contendo quarenta perguntas, visando o mapeamento situacional dos alunos,
questionário esse que contou com mais de novecentos respondentes. A aluna Alline fez a apresentação do
resultado do trabalho e ao final as alunas foram parabenizadas pelos Conselheiros e Convidados, que
agradeceram o trabalho realizado, de suma importância para o momento vivido por todos. Os Conselheiros
concluíram que o resultado apontou um norte para as ações que a Universidade vem tomando, no sentido de
minimizar os danos psicológicos causados pelo distanciamento social, exigido para conter a pandemia. O
Reitor passou para o segundo item da pauta: Informes. Informou que ontem foi realizado o primeiro
COLAC, onde todos os ad referendum foram aprovados. Disse que na sexta-feira fará um CONSUNI e que
a ideia é realizar todos os Colegiados e Conselhos, apesar do momento; Disse que amanhã participará de uma
audiência pública da Comissão de Educação, onde será tratada a democratização do CECIERJ. Esclareceu
que há um Projeto de Lei em andamento, que visa a escolha do presidente do CECIERJ, que poderá ser um
servidor das instituições públicas do Estado, e não mais escolhido pelo governador; Sobre os descontos dos
adicionais de insalubridade e periculosidade, disse que apesar de todas as ações feitas pela Universidade os
descontos aconteceram. Esclareceu que nem ele, nem o Reitor da UERJ sabem porque a UERJ recebeu a
devolução dos descontos e a UENF não.O Reitor passou para o segundo item da pauta: Apreciação da ata
da 641ª reunião, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a
Ata foi aprovada sem restrições. Passou para o terceiro item da pauta: Processo Eletrônico de Votação. O
Prof. Luis Passoni informou que o COLAC está com dez mandatos vencidos e que o CONSUNI está bem
melhor. O Reitor perguntou aos Diretores como está o andamento das eleições nos Centros. O Prof.
Manuel Vazquez informou que no CCTA acontecerão duas eleições na quinta-feira, e que na próxima
semana farão as eleições para os mandatos do COLAC e do CONSUNI. Apontou que um dos problemas
apresentados é que os professores votantes alegaram que não se recordam da senha do e-mail institucional. O
Prof. Milton informou que no CBB também farão as eleições online, e que uma já será realizada na quinta-
feira. O Prof. Oscar informou que farão as eleições para chefes de laboratórios. O Prof. Rodrigo informou
que na próxima segunda-feira, no CONCEN, vai nomear a comissão eleitoral e o presidente da comissão vai
procurar o professor Luis Passoni para se informar sobre a votação online . Com relação à dificuldade com as
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senhas, apontadas pelo professor Manuel Vazquez, o Sr. André, orientou para que os Chefes de Laboratórios
ou Diretores enviem ao DIC um e-mail com os nomes, o e-mail institucional e um e-mail alternativo, para que a
DIC envie uma senha provisória. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Atividades Acadêmicas
Remotas. Apresentou a minuta de uma Resolução CONSUNI, que irá dispor sobre a suspensão dos
calendários acadêmicos e dará outras providências. Após a apresentação da minuta, esclareceu que o objetivo
da administração é apontar um caminho, e que a minuta será discutida em todos as Câmaras, Colegiados e
Conselhos, onde poderá sofrer alterações, até que seja apreciada pelo CONSUNI. Os Conselheiros
discutiram a minuta e  fizeram suas ponderações. O Reitor passou para o quinto item da pauta: LOA 2021.
Esclareceu que o assunto constou da pauta, apenas para lembrar que o documento será levado para
apreciação do CONSUNI na próxima semana, e que no próximo COLEX convidará a ASPLAN para
informar como estão os lançamentos na LOA. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos
Gerais. O Prof. Milton informou sobre o pedido de alunos para que o edital 03/2019 – pós-doutorado, que
será encerrado em julho, fosse prorrogado. A Profº Valdirene esclareceu que a PROPPG está analisando a
questão e deixou claro que todos os alunos tinham ciência de que o edital era para doze meses, podendo ser
prorrogado por mais doze, caso houvesse orçamento. Acrescentou que a análise do pedido envolve uma visão
muito mais ampla, pois envolve todo o orçamento e estão fazendo todas as contas possíveis. Disse que tiveram
um aumento dos programas de pós-graduação, e que a prorrogação das bolsas não pode trazer prejuízo aos
programas. Informou que talvez no decorrer da semana deem a resposta, e quando a receberem podem ter
certeza de que o pedido foi extremamente analisado. O Prof. Milton pediu esclarecimentos ao Reitor sobre
um parecer da ASJUR, onde o Centro solicitou o aproveitamento de um segundo colocado em um concurso
que já foi realizado, para outra vaga em aberto. Disse que o parecer sugere o indeferimento do pedido e
perguntou se o Centro pode ter a expectativa do aproveitamento. O Reitor respondeu que na semana passada
o Governo editou um Decreto que muda todo o andamento das vagas para concursos. O Reitor pediu ao
Prof. Milton para informa-lo melhor sobre o processo do concurso, para que ele analise melhor o
parecer.  Nada mais havendo a tratar, o Reitor deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

 
Tânia Virgínia de souza e Silva

Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
15/07/2020, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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