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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 646ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
quinze minutos, a sexcentésima quadragésima sexta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul
Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Manuel
Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof.ª Maura Da Cunha  –  Pró-Reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 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; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Sr. Pedro César
C. Soares – Diretor Administrativo.  Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de
Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Sr. André Rangel – DIC; Profª Maria
Priscila P. de Castro - Diretora da Villa Maria;  Sr. Carlos Vitor Sendra – ASCOM; Prof. Geraldo Timóteo –
Diretor AgiUENF e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-
Informes; 2- Aprovação da Ata da 64 4ª Reunião; 3 – Eleições de representantes nos Colegiados; 4-
AARES; 5- Demanda do MP; 6- Solicitação de reabertura do Hospital Veterinário; 7-Assuntos
Gerais. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu início à reunião com os Informes. Disse que o GRH
detectou que na prévia da folha de pagamento, mais uma vez os contracheques estão aparecendo sem os
adicionais de insalubridade e periculosidade. Falou que o Chefe de Gabinete já entrou em contato com a
ALERJ, com a finalidade de fazer cumprir o acordo de que os adicionais seriam pagos. Disse que irão
aguardar para verificar se os adicionais serão incluídos; Falou da reunião da Frente Rio, da qual participou,
onde além dele, outros Reitores participaram. Disse que apresentou os projetos da UENF relacionados ao
meio ambiente, colocando a Universidade à disposição para ajudar no que fosse possível; Informou que no
CONSUNI foi aprovada a Resolução 06 que autoriza o período emergencial excepcional e a suspensão do
calendário acadêmico do primeiro semestre de 2020. Disse que a Câmara de Graduação enviou a Resolução
COLAC que regulamenta as AAREs, e será colocada para apreciação do COLAC; Com relação aos
recursos para a compra dos insumos para a inclusão digital, já solicitou a descentralização. A Profª Rosana
informou que a FAPERJ liberou o edital Doutor Empreendedor e vai encaminhar a matéria para a ASCOM
divulgar. Disse que amanhã o CNPq fará uma live explicando a mudança do método de concessão de bolsas
na pós-graduação, sugeriu que todos fiquem atentos as mudanças. O Prof. Manuel Molina informou que ontem
participou de reunião com a SECTI e a SEEDUC para tratar do convênio com a Microsoft, para o uso
irrestrito da plataforma Teams, que é semelhante a plataforma Classroom. O Sr. André Rangel informou que
não vê vantagens na plataforma da Microsoft, e que o Classroom já atende bem aos usuários da UENF. O
Prof. Manuel Molina disse que na reunião informal da Câmara de Graduação, ocorrida hoje pela manhã, foram
elencados vários problemas operacionais para o início do oferecimento das AARE, entre eles, a necessidade
de estabelecer uma data inicial e também a preocupação com a inclusão digital. Disse que a SEEDUC está
preocupada com o cancelamento do nosso calendário acadêmico, pois isso terá que ser apostilado nos
diplomas. Acha que deveriam enviar a Resolução aprovada para ciência da SECTI e da SEEDUC. A Profª
Maura informou que na sexta-feira participou de reunião com um grupo de trabalho da IES públicas do Rio de
Janeiro, que entre outras coisas está organizando curso de capacitação de docentes com a MultiRio, que irá
começar no dia dezessete. Disse que já havia dois mil e oitocentos inscritos, e que irá disponibilizar o link de
acesso para inscrição, através da ASCOM. O Prof. Luis Passoni relacionou os Laboratórios que ainda não
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haviam entregado o questionário para a elaboração do Mapa de Risco, e que no CONSUNI o prazo pra
entrega foi prorrogado por mais uma semana. O Prof. Rodrigo, trazendo uma demanda do CONCEN do
CCH, perguntou quando poderão contar com o pessoal da Fertymar,  em horários e dias normais, para
acesso às salas dos docentes. O Reitor respondeu que eles estão trabalhando as segundas, terças e quintas-
feiras. Informou que na reitoria todos tem as chaves, e disse que poderia emprestar as chaves para os
professores fazerem cópias, para que tenham acesso as salas no horário que quiserem. O Prof. Rodrigo
perguntou se haveria possibilidade de ampliar o horário de trabalho dos recepcionistas e nas quartas e sextas-
feiras fazerem um horário mais flexível. O Reitor respondeu que poderá verificar, mas que não vê necessidade,
pois seria uma demanda apenas do CCH, já que nos outros Centros todos tem suas chaves, sendo assim, acha
mais lógico que façam cópia das chaves. O Prof. Rodrigo perguntou se há previsão de retorno ao horário
normal. O Prof. Luis Passoni se manifestou dizendo que acha uma sinalização muito perigosa para a sociedade,
pois a UENF é uma referência, e não deveríamos exigir que os funcionários da limpeza e recepção
retornassem ao horário normal, quando estamos com restrição das atividades presenciais. Acredita que até
que o município decrete que estamos na bandeira branca, apenas os serviços essenciais serão mantidos
presencialmente. O Prof. Vanildo disse que no CBB, por terem uma logística diferente, divididos em seis
prédios, sempre tiveram por regra terem as chaves. Falou que a necessidade do CBB é que a Portaria que
dispõe sobre as medidas de prevenção da COVID-19, seja mais explicita em relação às atividades de
pesquisa. O Prof. Oscar disse que sempre que um professor precisa acessar as salas fora do horário, autoriza
que façam a cópia das chaves. O Prof. Rodrigo disse que irá aguardar o retorno da consulta que será feita a
Fertymar. O Reitor disse que já está claro que podem fazer cópia das chaves. Passou para o segundo item da
pauta: Aprovação da Ata da 644ª Reunião. Colocou em apreciação, e não havendo manifestações, colocou
em votação e a ata foi aprovada por unanimidade. Passou para o terceiro item da pauta: Eleições de
representantes nos Colegiados. Informou que detectaram falta de alguns representantes do CONSUNI, e
pediu que os Diretores que ainda estão com representação em aberto, providenciem as eleições. Disse que
está pensando em fazer um CONSUNI extraordinário para tratar do PCV, e seria importante que todas as
representações estivessem preenchidas. O Prof. Oscar informou que está com eleições marcadas no CCT
para o dia sete de agosto, mas que lá está difícil convencer os professores a participar. Disse que também não
há candidatos para representação dos técnicos. O Prof. Manuel Vazquez informou que a eleição para
representante dos chefes de laboratórios no CONSUNI, foi preciso abrir três vezes, mas que agora
conseguiram, mas sem suplente. Disse que as eleições para a representação no COLAC estão em andamento,
e já tem dois nomes, mas está com problemas na representação de professor titular no CONSUNI. O Prof.
Rodrigo informou que já tem o resultado da eleição para representante docente associado no CONSUNI,
foram eleitos os professores Carlos Henrique e Lacir, titular e suplente, respectivamente. Quanto à
representação dos técnicos, a eleição será essa semana. O Prof. Vanildo disse que está há muito tempo
afastado do CONSUNI, e por esse motivo pediu que quando forem enviar a documentação relativa ao PVC,
enviem com antecedência. O Prof. Oscar disse que também está com problemas para a formação da
Comissão Setorial de Carreira, pois não aparece candidato. O Reitor informou que recebeu uma comunicação
do sindicato de que tem um técnico que não consegue avançar no seu processo de enquadramento, por não
ter comissão formada no CCT. Disse que vai tentar ajudar na formação da comissão. Passou para o quarto
item da pauta: AARES. Informou que a Câmara de Graduação já enviou a Resolução e está aguardando a
Resolução da Pós-Graduação para submeter ao COLAC. Opinou que não há necessidade de definir uma data
para começarem as atividades, quem estiver pronto poderá começar. O Prof. Manuel Molina disse que na
reunião de hoje, ficou evidente que estão tendo dificuldades com o conceito de cancelamento do calendário e
abertura do calendário excepcional. Falou que primeiro precisam cancelar as disciplinas no sistema acadêmico
e depois fazer o levantamento dos professores que oferecerão AARE. É um processo de amadurecimento da
ideia, e os professores estão preocupados com o sistema acadêmico, que terá que ser adaptado à nova
realidade. O Reitor concordou que precisam cancelar as disciplinas, mas acha que os Coordenadores dos
cursos já poderiam estar procurando professores que poderão oferecer AARE. Explicou que as AARE não
terão conceito, terão uma carta de equivalência com a disciplina. O Prof. Vanildo disse que o art. 2º da
Resolução já autoriza o calendário acadêmico, e que no CBB já tem coordenadores montando matriz
curricular. O que cabe ao docente é a questão de preparar as atividades e oferecer um leque de opções para o
estudante. Acrescentou que a pós-graduação do CBB já está bem avançada nesse sentido. O Reitor informou
que fará uma reunião com o Sr. André – Diretor da DIC, para tratar das adaptações no sistema acadêmico, e
voltou a afirmar que os professores que estiverem prontos podem começar, pois não haverá definição de data,
os problemas que forem sendo detectados, vão sendo resolvidos. O Prof. Manuel Molina falou da
preocupação com a exclusão digital, pois ainda não houve a distribuição dos chips. O Prof. Luis Passoni

Ata de Reunião UENF/REIT 6699511         SEI SEI-260009/001147/2020 / pg. 2



informou que no LCQUI as coisas já estão andando. Fez contato com os alunos através do Classroom, e nove
alunos se manifestaram a favor de fazer atividades remotas. A Profª Maura disse que não vê dificuldade em
interpretar o art. 2º da Resolução que determinou o semestre excepcional de fevereiro a dezembro. Disse que
as atividades que já aconteceram nesse período deverão ser validadas. Informou que existem programas com
aulas remotas já definidas nos programas, e precisavam ser referendadas, e a Resolução propiciou isso. O
Prof. Vanildo disse que inicialmente achava que as AARE deveriam ser centralizadas nas coordenações, mas
agora acha que talvez seja mais seguro registrar tudo no sistema acadêmico, para efeito de controle e eventuais
questionamentos do MP. O Prof. Manuel Vazquez disse que, apesar da Resolução aprovada no CONSUNI,
os Coordenadores ainda estão inseguros. Sugeriu uma nota, através da ASCOM, sobre o oferecimento das
AARE, a fim de que o aluno pressione os professores. O Sr. André informou que estavam aguardando a
aprovação da Resolução para iniciarem as modificações no sistema acadêmico e como o aluno poderá se
inscrever na AARE. Disse que é um sistema complexo, que precisa estar estruturado e pensado não só no
ponto de vista do aluno, mas também do professor. Informou que até o final do dia será disponibilizado um
botão para o aluno criar o e-mail institucional. O Prof. Rodrigo observaou os artigos 5º e 8º da Resolução, e
disse que é fundamental a participação das Pró-Reitorias na capacitação dos docentes, pois pode ter docente
com alguma dificuldade. Sugeriu que, para evitar conflitos, primeiro as coordenações registram as AARE, e
depois os inscritos. Sugeriu, também, que seja divulgada a forma como o aluno poderá solicitar a criação do e-
mail institucional. O Prof. Oscar disse que tem Coordenador aguardando a SECACAD definir o calendário
para poder começar. O Prof. Manuel Molina acha que é importante à capacitação dos professores e falou dos
cursos que estão acontecendo. Acredita ser importante a divulgação dos cursos, através da ASCOM.  O
Prof. Manuel Vazquez disse que seria bom se a ASCOM divulgasse dicas de aplicativos e ferramentas para os
colegas com dificuldades. A Profª Rosana informou que uma equipe de professores que atuam no CEDERJ se
voluntariou para dar treinamento na produção de material para as aulas remotas. Disse que entende que
algumas pessoas estejam assustadas com o novo, e precisem de tempo para se adaptar, mas assim que
observarem que está funcionando se engajarão no processo. O Sr. Carlos Vitor informou que os melhores
aplicativos oferecem períodos de dez minutos para testar, mas depois tem que comprar. Disse que os vídeos
da Profª. Clícia e o curso da MultiRio são muito educativos e destinados a produção de material para aulas. O
Reitor passou para o quinto item da pauta: Demanda do MP. Informou que a última demanda do MP é no
sentido de que seja informado o que estamos fazendo para um futuro retorno as aulas presenciais. Disse que a
resposta será que estamos localizados no município de Campos dos Goytacazes, e que caminharemos
conforme a situação do Município. Disse que a UERJ, em resposta ao mesmo ofício, fez um documento de
noventa páginas. Informou que a resposta da UENF será mais simples, e que inclusive vai pedir o apoio do
MP para tornar a Universidade mais acessível digitalmente. Falou que em momento algum o MP pergunta se a
Universidade precisa de alguma coisa.  Passou para o sexto item da pauta: Solicitação de reabertura do
Hospital Veterinário. Informou que recebeu a solicitação de reabertura do Hospital para atendimento de
algumas atividades, por exemplo, castração, limitado a quatro animais por dia. Disse que fez uma consulta aos
Professores Marcio Foly e Helena, que demonstraram ser contrários a abertura, nesse momento, por não ter
como fazer o controle do fluxo de pessoas, e também devido a presença de servidores com comorbidades no
hospital. Informou que estão elaborando o Regimento Interno do Hospital, que já recebeu pareceres, e que
agora estão organizando uma reunião com todas as pessoas que atuam no hospital para debaterem o
Regimento, e assim estabelecerem um Colegiado que poderá discutir esses casos. O Prof. Vanildo disse que
se abstém de emitir opinião, por não conhecer os pareceres, mas causa estranheza que tenham dificuldade de
lidar com esses problemas, já que são treinados para isso. O Prof. Olney se manifestou dizendo que o que
estão querendo é abrir para atendimento. Disse que saber o que o animal pode transmitir é uma coisa, outra é
lidar com o público, pois estão no meio de uma pandemia. Estão alegando que terão controle do público, mas
tem reservas quanto a isso. Não tem o controle da saúde das pessoas que irão lá levando os animais. Tem
dúvidas se o corpo técnico e professores estão preparados para a abertura. O Reitor disse que o processo
está em andamento, e que irão levar a questão para o grupo de crises, mas para ele não parece oportuno.
Concluiu que o primeiro passo para organizar o Hospital é estabelecer o Regimento. Passou para o último item
da pauta: Assuntos Gerais. O Sr. Pedro César informou que ontem o Governo pagou os dois carros da
Nissan, que estavam lançados em despesas de anos anteriores. Pagou também a dívida com a Trivale,
contratada para fornecimento de combustível, e que já solicitou o restabelecimento do serviço. Agradeceu ao
Prof. Geraldo pela cooperação no pagamento dos débitos da UENF com a prefeitura do município de
Campos, e a ASCONT já está providenciando a certidão negativa de débitos. Em relação aos insumos
comprados pelo Governo para a prevenção a COVID-19, recebeu os empenhos, e que a partir disso as
empresas teriam cinco dias para entregar o material. O Prof. Vanildo disse que alguns docentes do CBB têm
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interesse em estabelecer um convênio com a Fiocruz, e perguntou como poderão fazer esse convênio. O Prof.
Geraldo respondeu que é preciso fazer um plano de trabalho e inserir no SEI, e já existe uma minuta padrão
para o convênio. Acha que será um processo rápido, se há interesse de ambas as partes. A Profª. Rosana
informou que convênios que não envolvam recursos financeiros, podem ser tratados com a ASSAII, que não
cuida somente de assuntos internacionais, mas também de institucionais. Disse que na sexta-feira estarão
assinando o primeiro convênio, entre a UFF e a UENF. O Reitor pediu que o Prof. Geraldo responda ao Prof.
Vanildo, e a partir daí o processo dê prosseguimento através da ASSAII. O Prof. Geraldo informou que os
recursos utilizados para o pagamento dos débitos com a prefeitura, estavam disponíveis para a Universidade, e
que também estão pagando vinte mil reais ao pessoal que foi contratado para digitar os processos que estavam
com a FUNDENOR. Agora estão tentando resolver o débito relativo ao FNDE, para tirar a UENF do
CAUC. O Prof. Oscar solicitou esclarecimentos quanto à hierarquia para encaminhamento de processos no
SEI. O Sr. André informou que a hierarquia não interfere na tramitação dos processos. O Reitor disse que a
hierarquia no SEI é a mesma dos procedimentos internos. O Prof. Luis Passoni disse que já recebeu processo
enviado diretamente por Laboratório, e teve que devolver para a Direção para que tomassem conhecimento.
O Prof. Manuel Vazquez disse que o SEI não impede a tramitação errada, que é preciso ter ética nos
procedimentos.  Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Reitor agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e quatro minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

 
Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 14/09/2020,
às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
14/09/2020, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
6699511 e o código CRC E5E8BF68.
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