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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 652ª (SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO – UENF
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
quinze minutos, a sexcentésima quinquagésima segunda 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 C. Soares – Diretor Administrativo.  Compareceram como convidados:
Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Prof.ª
Helena Kiyomi Hokamura – chefe do Hospital Veterinário e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva –
Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das Atas da 650ª e 651ª
Reuniões; 3 –AARE; 4- Situação da Universidade; 5- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença de
todos e deu início à reunião com os Informes. A Prof.ª Rosana informou os números relativos às AARE. Disse
que até o momento são 310 atividades remotas da Pós-Graduação e 197 da graduação, ofertadas no sistema
acadêmico. Quanto ao número de estudantes inscritos, informou que totalizam 7.867. O Prof. Manuel Molina
informou que na reunião da Câmara de Graduação ocorrida no dia de hoje, foram discutidos os editais de
transferência externa e interna, bem como o edital para monitoria. Disse que na nova realidade das AARE,
será preciso identificar as necessidades, e de que forma será realizado o trabalho dos monitores. O Prof.
Rodrigo indicou a estudante Mariana Pohlmann para compor a comissão que irá elaborar o plano de retomada
das atividades presenciais. O Reitor informou que está em conversação com a Fundação Darcy Ribeiro para
começarem a trabalhar no projeto da Biblioteca Central.  Passou para o segundo item da pauta: Aprovação
das Atas da 650ª e 651ª Reuniões. Não havendo manifestações, colocou as atas em votação e foram
aprovadas por unanimidade. Passou para o terceiro item da pauta: AARE. O Reitor informou que foi
procurado pelo DCE para que juntos, Reitoria e DCE divulgassem uma nota conjunta sobre as AARE, a fim
de dirimir qualquer dúvida que algum estudante pudesse ter. Dessa forma a nota foi feita, e após a divulgação
alguns professores se manifestaram contrários à nota. Disse que não está entendendo qual é o problema que
estão vendo. O Prof. Manuel Molina informou que está havendo uma discussão acalorada sobre a nota, com a
justificativa de que a Reitoria não poderia se manifestar sem que houvesse a participação da Câmara de
Graduação. Disse que na nota não há nenhum ponto que não tenha sido debatido anteriormente em todas as
instâncias. Concluiu dizendo que os membros da Câmara de Graduação estão demonstrando ressentimento,
alegando que não estão sendo ouvidos. A fim de esclarecer os fatos, convidou o Reitor para participar da
próxima reunião da Câmara de Graduação. O Reitor respondeu que é só marcar que ele estará presente, mas
o que não pode concordar é que digam que a Reitoria não pode se reunir com os estudantes. A Prof.ª Rosana
falou que na nota não há nada diferente do que está nas Resoluções que foram aprovadas. O que há de
diferente na nota é a abordagem, que foi feita através de perguntas e respostas. Disse que a Reitoria tem se
reunido indistintamente com todos os segmentos, e sempre que são chamados estão presentes para esclarecer.
Não vê o que mais precisa ser esclarecido, a não ser a questão para rever a possibilidade de dar notas nas
AARE, que será levada ao CONSUNI para apreciação. Disse que está entendendo que algumas pessoas
estão insatisfeitas e querem impor a vontade delas sobre os outros. Acrescentou que foi informada que alguns
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professores estão fazendo chamada nas atividades remotas, de 20 em 20 minutos, que não consegue entender
esse tipo de atitude. O Prof. Vanildo disse que não viu a nota, e nem ouviu nenhum tipo de comentário a
respeito. Com relação à chamada realizada nas atividades remotas, apesar da presença não ser obrigatória
para o aluno, entende que para convalidar as disciplinas é necessária. Disse que, em sua opinião, cobrar
presença não é um absurdo, mas sim uma questão pessoal. O Prof. Manuel Molina disse que foi informado
que um professor pediu aos alunos para comprarem carvão ativado para realizar experimento em casa. Não
entendeu a solicitação, visto que ficou definido que aulas práticas não seriam dadas em forma de AARE. O
Reitor passou para o quarto item da pauta: Situação da Universidade. Informou que para a inclusão digital
estão fazendo o edital para a compra de 1.500 chips, e quanto à compra de tablets, será feita pela UERJ, e
serão 400 unidades. Disse que foi surpreendido pelo Governo de que a Universidade ofereceria bolsa
adicional para os alunos. No entanto, a quantidade informada pelo Governo é de 300 bolsas, o que não
corresponde à realidade da Universidade. Informou que para atender aos estudantes com vulnerabilidade
sócioeconômica, após levantamento, chegou-se ao valor que a Universidade gastará com as bolsas, que é de
R$595.000,00. Disse que está aguardando o parecer jurídico em relação à possibilidade de oferecer bolsas,
bem como a possibilidade dos tablets serem doados aos estudantes. No caso dos professores, pensa em fazer
um termo de compromisso na entrega dos tablets, mas ainda não tem uma opinião formada sobre a devolução
do equipamento ao término das AARE. O Prof. Manuel Vazquez sugeriu ao Prof. Manuel Molina que avalie a
possibilidade de abrirem um edital para apoio ao ensino, na modalidade AARE, a fim de poderem atender as
disciplinas que estão com falta de professores. Com relação às AARE, informou que no CCTA os professores
estão satisfeitos com o processo, e só não estão oferecendo mais atividades, porque não dão conta. O Prof.
Vanildo pediu para as compras dos chips e tablets serem aceleradas, porque os alunos da pós-graduação
estão indo bem, mas os da graduação estão tendo dificuldades com a internet. Com relação à doação dos
tablets aos professores, se manifestou ser contrário. Acha que acabando as AARE devem ser devolvidos. O
Prof. Manuel Molina disse que a ideia do Prof. Manuel Vazquez para abrir edital de apoio ao ensino é
interessante, e pediu sugestões de como o processo poderá ser operacionalizado. O Reitor respondeu que
primeiro devem ouvir os Laboratórios. O Colegiado discutiu sobre a falta de professores, e também sobre as
disciplinas que não podem ser oferecidas em forma de AARE. A Prof.ª Rosana disse que estão cientes das
dificuldades dos cursos com a carência de professores, mas que não pode endossar a situação de bolsistas de
apoio ao ensino. Informou que a ideia é que os alunos sejam atendidos nas disciplinas que a UENF não está
podendo ofertar, através das universidades conveniadas IFF e UFF. Desse modo, não ficarão presos à
realização de concursos e a contratação de professores bolsistas.  O Reitor falou da aplicação desse convênio
com a UFF no curso de engenharia de petróleo. O Prof. Oscar relatou a dificuldade do curso de matemática,
que está com cinco vagas de professores em aberto, e até o momento não há resposta sobre isso. O Reitor
informou que a resposta é que o Estado congelou as vagas, e enquanto não se resolver a questão do regime de
recuperação fiscal, não haverá concurso. No entanto, vale a pena continuar demonstrando para o Estado as
dificuldades da Universidade. Passou para o último item da pauta. Assuntos Gerais. O Prof. Manuel Vazquez,
pediu que o Reitor avalie o retorno do atendimento de transporte para o Colégio Agrícola, em face de algumas
atividades já estarem sendo abertas no município. O Reitor respondeu que irá avaliar. O Prof. Oscar informou
que no último CONCEN foi questionado sobre contrapartida institucional, e como será feita a divisão dos
recursos. O Reitor sugeriu que o Centro faça uma proposta para entrarem num acordo. O Prof. Rodrigo
perguntou quando serão liberadas as cópias das chaves que dão acesso à sala dos professores do CCH. O
Reitor respondeu que achava que esse assunto já havia sido resolvido, e pediu ao Prof. Rodrigo para resolver
o assunto com o Prefeito do Campus. O Prof. Rodrigo perguntou se o plano de retomada será tratado por
uma comissão ou um grupo de trabalho. O Reitor respondeu que será através de uma comissão, e que já está
tratando da convocação para a primeira reunião, a fim de começarem a trabalhar nos protocolos de
biossegurança. O Prof. Vanildo sugeriu que, caso haja verba descentralizada, invistam na contratação de pós-
doutores para auxiliar nas AARE.  A Prof.ª Rosana informou que muitos pós-doutores já estão envolvidos
com AARE na pós-graduação.  Não havendo mais assuntos a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos.
 
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor
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Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 24/09/2020,
às 09:47, 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
24/09/2020, às 09:48, 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
8020994 e o código CRC A451695F.
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