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ATA DA 649ª (SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO – UENF
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e dez
minutos, a sexcentésima quadragésima nona reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Profª. Rosana
Rodrigues – Reitora em Exercício, que presidiu a reunião; 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 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; Sr.
Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Coordenador do Curso de
Licenciatura em Química e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte
pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 647ª Reunião; 3 – AARE; 4- Aniversário da UENF; 5 –
LDO 2022; 6- Assuntos Gerais. A Profª Rosana informou que o Reitor encontra-se oficialmente de férias,
e que ela estará respondendo pela Reitoria até o dia 29/08/2020. Informou a respeito da pesquisa sobre a
inclusão digital, que está sendo realizada junto aos estudantes no sistema acadêmico. Disse que até o momento
1.790 alunos responderam a pesquisa, e que destes, 80% estão afirmando que não necessitam de nenhum
suporte; Informou que já foram liberados os recursos de alguns pronto-pagamentos, e que os próximos
poderão ser liberados nos dias 17 e 27/08/2020; Informou que estão sendo inseridos na Plataforma Brasil a
compra de três ônibus e duas Vans, com recursos oriundos de emenda parlamentar, assim como projetos que
apoiará as feiras de ciências e o Hospital Veterinário.  Lembrou que isso está sendo possível, devido a UENF
não estar mais inadimplente com o governo federal. O Prof. Manuel Molina informou que hoje participou de
reunião na Câmara de Graduação, onde foram discutidos assuntos relacionados ao sistema acadêmico e as
AARE. Disse que convidou o Prof. Alexandre Stumbo para participar do COLEX, a fim de que pudesse
relatar algumas situações percebidas pelos coordenadores dos cursos de graduação. A Profª. Rosana passou
para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 647ª Reunião. Informou que o Prof. Rodrigo
apresentou solicitação de alteração em sua fala. Não havendo mais manifestações, colocou a ata em votação,
e foi aprovada por unanimidade. A Profª. Rosana passou para o terceiro item da pauta: AARE. Informou que
convidou o servidor Rodrigo Manhães, que está trabalhando nas alterações do sistema acadêmico para a
introdução das AARE, a fim de que o servidor pudesse esclarecer dúvidas em relação ao trabalho que está
sendo realizado. Disse que a intenção é fazer a inclusão das AARE sem causar transtorno ao sistema
acadêmico. O Prof. Alexandre Stumbo apontou algumas dificuldades encontradas pelos coordenadores, e
sugeriu que eles tivessem um contato mais próximo com o pessoal do desenvolvimento. Alegou que o usuário
final tem que ter voz, caso contrário, o tempo para chegar onde querem será mais longo. Os membros do
Colegiado discutiram e buscaram esclarecer dúvidas com o servidor Rodrigo Manhães. O Prof. Vanildo disse
que espera que a Reitoria dê um pouco mais de voz para as Câmaras, que é quem está trabalhando no
assunto, a fim de que possam chegar num consenso. Acrescentou que continua discordando do Reitor quanto
ao fato das AARE não precisarem de pré-requisitos, e que os coordenadores do CBB continuam
descontentes com o processo. O Prof. Luis Passoni disse que a intenção não é criar disciplina on-line, e o
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que está sendo feito são ações excepcionais, visando, no futuro, voltar à normalidade presencialmente. A
Profª. Rosana agradeceu a presença do técnico Rodrigo Manhães e do Prof. Alexandre Stumbo, dizendo que
as discussões são válidas e importantes, a fim de que possam chegar num sistema que atenda as necessidades
nesse momento. Passou para o quarto item da pauta: Aniversário da UENF. Passou a palavra para o Sr.
Carlos Vitor que fez um resumo das atividades que estão sendo desenvolvidas, e que serão apresentadas no
CONSUNI solene. Os Diretores dos Centros informaram os servidores que serão homenageados no
CONSUNI: No CBB o Prof. Fábio Lopes Olivares e o técnico Maurício Falcão; No CCH a Profª Silvia
Martinez e a técnica Denise Arantes; No CCT o Prof. José Ricardo Siqueira e a técnica Rosane Toledo; No
CCTA o Prof. Silvério de Paiva Freitas e a técnica Gina Nunes Teixeira. A Profª Rosana informou que pela
Reitoria o professor homenageado será Milton Kanashiro, e quanto ao técnico, ainda estão definindo.  Passou
para o quinto item da pauta: LDO 2022. O Prof. Luis Passoni disse que o assunto foi colocado na pauta,
pois na discussão do orçamento, foi sugerido que o debate começasse com mais antecedência, e que, sendo
assim, acha que é um bom momento para começarem a discutir, a fim de que no começo de 2021 já estejam
com tudo pronto. Informou que disponibilizou um arquivo contendo parte da LDO, a fim de que conheçam o
que os outros órgãos colocam na Lei. Disponibilizou também, arquivo contendo as sugestões de modificações
para 2021 que enviaram a ALERJ. A Profª.  Rosana concluiu que quanto mais cedo começarem a discutir,
mais amadurecida vai ficar a proposta. Passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais.  A Profª.
 Maria Priscila falou como está sendo a organização do Festival Interinstitucional da Canção, onde poderão
participar as comunidades da UENF, UFF e IFF. Disse que o diferencial do festival será o curso de formação
como uma das etapas. O Sr. Carlos Vitor lembrou aos Diretores das informações para o mapeamento digital
da UENF, pois quanto mais rápido enviarem, mais fácil ficará para a comunidade externa conhecer a UENF.
Informou que, a convite, participou de reunião no CONCEN do CCH para esclarecer dúvidas sobre o
assunto. O Prof. Vanildo agradeceu ao Diretor Pedro César, ao Reitor e a equipe do Almoxarifado, o apoio
na retirada do material para a prevenção da COVID-19, comprado pela Casa Civil. Disse que o material será
importante para dar continuidade aos trabalhos realizados nos Laboratórios do CBB. Nada mais havendo a
tratar, a Profª. Rosana encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos.
 

Rosana Rodrigues
Reitora em Exercício

 
Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc
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