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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 648ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO – UENF

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e dez
minutos, a sexcentésima quadragésima oitava 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 Valdirene Gomes  –    Representando a 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 da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados:
Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Carlos
Vitor Sendra - ASCOM, Prof.ª Maria Priscila P. de Castro – Diretora da Villa Maria; Profª Helena Kiyomi
Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Sr. Marcelo
Pacheco – Prefeito do Campus e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da
seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 646ª Reunião; 3 – AARE; 4- Aniversário da
UENF; 5- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença de todos e informou que às 15h terá que se
retirar da reunião, pois irá participar de outra reunião para discutir o descontigenciamento de recursos. Iniciou
com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que na sexta-feira deram um passo importante para a
concretização do Regimento do Hospital Veterinário. Realizaram uma reunião com os servidores que atuam no
hospital, onde as sugestões para o Regimento foram votadas, e que agora os próximos passos serão o
encaminhamento ao CCTA e ao CONSUNI. Informou que a live das professoras Rosana e Maura, que teve
o objetivo de tirar dúvidas quanto as AARES, foi muito boa, e já foi assistida por 1.200 pessoas. O Sr. Pedro
César informou que dos materiais que foram comprados pelo Estado para prevenção à COVID-19, só faltam
chegar às luvas. Disse que está se informando se poderá fazer a distribuição do material antes das luvas
chegarem, e está aguardando a resposta. Esclareceu que a compra foi bem enxuta, e que não sabe se será
possível atender a área técnica. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 646ª
Reunião. Informou que recebeu solicitações de alterações dos professores Rodrigo e Maura, e que já foram
acatadas. Não havendo mais manifestações, colocou em votação e a ata foi aprovada por unanimidade.
Passou para o terceiro item da pauta: AARE. Informou que na reunião do COLAC, realizada ontem, surgiram
algumas dúvidas e ele as esclareceu. Disse que colocou o item na pauta desta reunião, com o objetivo de saber
dos Diretores como o assunto está repercutindo nos Centros. Informou que ele e a Profª. Rosana estão se
reunindo com os técnicos da DIC para acompanharem as mudanças que estão sendo feitas no sistema
acadêmico para as AARES. Acredita que na próxima semana o problema com a inclusão dos alunos estará
resolvido. Disse que dos novecentos e cinquenta estudantes que responderam a pesquisa sobre inclusão digital,
apenas vinte por cento respondeu que precisa de algum tipo de recurso. O Prof. Oscar informou que o
assunto foi discutido no CONCEN do CCT. Lá está havendo a discordância de que a análise e aprovação
das equivalências das AARE, não deve ser competência do CONCEN, mas dos Colegiados dos Cursos.
Informou que será enviada CI à Reitoria relatando a questão. O Prof. Vanildo informou que no CBB fizeram
reunião com os Coordenadores dos Cursos, e percebeu que alguns estão bem adiantados e outros não. Disse
que houve baixas nos que iriam oferecer AARE, por não concordarem com o fato de não serem dadas notas,
apenas equivalência. Relatou ser essa a maior resistência no CBB. Mas esperam que com o recurso que será
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apresentado no CONSUNI isso mude. O Prof. Manuel Vazquez informou que no CCTA a situação está
similar aos outros Centros. Disse que o fato do CONCEN ter que aprovar as equivalências é algo que foge ao
tradicional. Em relação às notas, disse que no CCTA as opiniões estão bem polarizadas, e questionou até que
ponto a falta de notas não irá prejudicar o CR do estudante. O Reitor explicou que não haverá nota, por ser
um sistema diferente, e que o objetivo sempre foi diminuir o impacto psicológico do isolamento social. O Prof.
Luis Passoni disse que não seria adequado estabelecer nota, e que o sistema ficará prejudicado se tentarem
reproduzir de forma remota o que estão acostumados a fazer presencialmente. Acrescentou que seria excesso
de preciosismo dizer à nota que o aluno merece no sistema de AARE. O Prof. Rodrigo informou que no
CCH ainda não chegou demanda para aprovação de AARE no CONCEN, mas que pretende estabelecer um
diálogo com os professores antes de levar o assunto ao CONCEN. Em relação às equivalências serem
avaliadas pelo CONCEN, acha que não é função dele. Disse que concorda com o Reitor sobre a ideia que a
AARE tenha equivalência, e não nota como uma disciplina. Sugeriu que a ASJUR fosse consultada para saber
se dois sistemas funcionando concomitantemente não traria problemas. O Prof. Vanildo disse que no CBB
sempre foi pensado em disciplina e não AARE. No sistema vão constar apenas com nome de AARE, mas
todas terão equivalência. Disse que não foi votada no CONSUNI, a questão de ter ou não nota. Falou que as
decisões colegiadas devem ser respeitadas, e é importante escutar os coordenadores. O Reitor disse que não
vê problemas em rediscutir coisas que já foram aprovadas. O Prof. Manuel Vazquez disse a única dúvida no
CCTA é em relação às notas, e a preocupação aos efeitos futuros, devido à falta delas. Questionou se não
seria mais interessante o professor dar a nota, e ficar a critério do aluno aproveitar ou não a nota. O Prof.
Manuel Molina disse que a prática docente presencial vai mudar daqui pra frente, e é o momento de
incorporar essas mudanças nos PPCs. A Profª Rosana disse que entende a preocupação com o CR, mas
acha que não haverá impacto, pois o aluno não terá condições de fazer a mesma quantidade de AARE, quanto
faz de disciplinas. Preocupa-se com os docentes que acham que poderão trabalhar da mesma forma que as
aulas presenciais. O docente terá que sair de sua zona de conforto. Disse que as atividades remotas não são
uma tarefa simples. É cansativo para o docente e para o estudante. Falou que a Universidade vai ter que
evoluir e redefinir o que significa o CR, pensar em outras formas de avaliar o aluno. Informou que o CNPq não
cobra mais CR do estudante, e a cobrança vem das normas internas da UENF. A Profª Helena concordando
com a Profª Rosana, disse que passou da hora de pensarem de outra maneira, que o docente tem que estar
atento as diferentes inteligências que o aluno tem. O Colegiado continuou o debate sobre o tema e logo após a
Profª. Rosana passou para o quarto item da pauta: Aniversário da UENF. Passou a palavra para o Sr.
Carlos Vitor que relatou sobre a organização da cerimônia e sobre o CONSUNI solene que será realizado no
dia quatorze. Pediu aos Diretores que enviem os vídeos até sexta-feira, bem como a informação com o nome
dos servidores que serão homenageados. A Profª Maria Priscila falou sobre as atividades que a Assessoria
de Cultura está organizando para o evento. A Profª. Rosana passou para o último item da pauta: Assuntos
Gerais. O Sr. Carlos Vitor falou que está aguardando as informações para o Mapa da UENF, que será o
retrato institucional da Universidade. A Profª Rosana informou que o mapa está ficando ótimo, e que quem
ainda não cooperou com as informações, quando entenderem o objetivo, irão cooperar. Esclareceu que o
objetivo é dar mais visibilidade para a Instituição. Disse que o computador é nossa janela e as informações
devem estar lá, de modo acessível para a população. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Rosana  encerrou
a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

 

Rosana Rodrigues

Vice-Reitora

 

Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc
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Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 14/09/2020,
às 12:08, 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 Rosana Rodrigues, Vice-Reitora, em 14/09/2020, às
12:28, 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 12:31, 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
7156863 e o código CRC 1075EABC.
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