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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 653ª (SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE

DARCY RIBEIRO – UENF
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas
e dez minutos, a sexcentésima quinquagésima terceira reunião ordinária do Colegiado Executivo da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros:
Prof.ª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor;
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. Fernando Moraes – Representando o Diretor do
Campus Macaé; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Geraldo Timóteo –
Diretor AgiUENF; Profª Maria Priscila Pessanha de Castro - Assessora da Villa Maria; Sr. Carlos Vitor
Sendra – ASCOM  e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-
Informes; 2- Aprovação da Ata da 652ª Reunião; 3 –AARE; 4- Manutenção de Equipamentos; 5-
PROAP; 6- Assuntos Gerais. A Prof.ª Rosana informou que o Prof. Raul está participando de uma reunião
com a nova Secretária da SECTI, e caso termine a tempo, participará desta reunião. Agradeceu a presença de
todos e deu início à reunião com os Informes. Disse que ontem receberam a visita do Deputado Bruno
Dauaire, e na oportunidade apresentaram às demandas da Universidade, entre elas as questões que envolvem
os duodécimos, a transferência da Escola Técnica Antônio Sarlo, o laboratório para testes da COVID-19, e a
posse dos novos docentes.  A Prof.ª. Rosana explicou que a ideia é receber os candidatos a prefeitos dos
municípios, estabelecendo uma ampla rede para poder levar as ações da UENF, cumprindo o papel de
desenvolvimento da Universidade no norte e noroeste fluminense; Falou sobre a mudança de filosofia da
ASSAII, e a divulgação do resultado do edital para a seleção de cinco estagiários com formação em diferentes
áreas, entre elas relações internacionais. Uma das primeiras ações com essa nova equipe será a oferta de
curso de inglês para estudantes da graduação, principalmente a iniciação científica. Informou sobre a nota
divulgada pela Reitoria em defesa da democracia no país e na Instituição, pois é preciso trazer para dentro da
Instituição essa discussão, sempre tendo em mente as discussões e o respeito aos Colegiados e entidades de
classes; Informou que o processo para compra dos tablets que a UERJ está conduzindo para comprar para as
três intituições (UERJ/UENF/UEZO) estava parado na Casa Civil, aguardando aprovação; Informou que até o
final do ano conseguirão esvaziar o galpão, dando destino legal aos bens e aos carros inservíveis. O Sr. Pedro
César informou sobre o andamento da licitação da internet. Disse que a Telemar, empresa declarada
vencedora, já apresentou a documentação e está habilitada. Após a homologação do Reitor, a ASJUR fará o
contrato, e assim que assinado já poderá começar a atuar. Quanto à licitação dos chips, informou que o edital
está pronto, mas que estão fazendo ajustes no termo de referência para colocarem para caminhar. Em relação
à manutenção de equipamentos, informou que já estão com dez processos em andamento. O Prof. Rodrigo
disse que é importante esclarecer o que objetivamente o duodécimo vai proporcionar. Perguntou se com os
duodécimos poderão ser pagos enquadramentos e progressões, inclusive os que já entraram em dívidas de
exercícios anteriores, bem como os adicionais de insalubridade e periculosidade. A Prof.ª. Rosana respondeu
que sim, pois todas essas questões fazem parte do nosso orçamento, que será executado, conforme as
decisões colegiadas, e de acordo com interesse da Instituição.  Acrescentou que as questões que envolvem

Ata de Reunião UENF/REIT 8637655         SEI SEI-260009/001832/2020 / pg. 1



pagamento de pessoal estão incluídas na autonomia da Universidade.  A Profª Valdirene informou que as
inscrições para submissão de trabalhos para o CONFICT e CONPG foram encerradas, mas que as inscrições
para participação no congresso ainda estão abertas. Informou que ao todo foram inscritos mil trezentos e trinta
e nove trabalho, e que desse total, oitocentos e oitenta e dois são de alunos da UENF. As demais inscrições
são das outras duas instituições participantes, IFF e UFF. Informou sobre a programação, e disse que será um
excelente congresso. O Prof. Olney disse que a mostra de extensão está na fase de envio de resumos, e
acredita que terão em torno de quatrocentos resumos inscritos. Informou que assim que tiverem a
programação fechada divulgará. O Prof. Manuel Molina disse que os estudantes têm uma força inacreditável, e
que todos tem que aproveitar isso para o crescimento da Universidade. O Sr. Carlos Vitor informou que o
bom trabalho que a ASCOM está desenvolvendo se deve a toda equipe que conseguiram montar, e que
contam com a força de trabalho dos bolsistas de extensão, que muito contribuem no resultado. Acrescentou
que nesse momento, é importante passar a mensagem para os alunos de que eles estão sendo acolhidos e que
a Instituição está presente na vida deles. O Prof. Geraldo falou sobre o seminário que será promovido pela
AgiUENF no dia primeiro de outubro. Disse que a intenção é promover uma live por mês sobre questões que
envolvem a inovação. Também estão pensando em um programa de rádio, com pílulas de inovação, e já tem
três estações de rádios interessadas no programa. Informou que estão fazendo uma reformulação interna
dentro da agência, que tem sido muito proveitosa, e espera conseguir envolver toda a comunidade universitária
nas questões que envolvem a inovação. A Prof.ª Maria Priscila falou sobre o festival da canção, que está com
inscrições abertas até o dia três de outubro. A Prof.ª. Rosana passou para o segundo item da pauta:
Aprovação da Ata da 652ª Reunião. Não havendo manifestações, colocou em votação. A ata foi aprovada
com uma abstenção. O Reitor informou que na reunião com a Secretária de Ciência e Tecnologia, os Reitores
solicitaram uma reunião com o Governador, a fim de demonstrarem o quanto está difícil para as universidades,
com todos os Decretos editados pelo Governo, e também poderem apresentar as demandas das três
Instituições. A Prof.ª Rosana passou para o terceiro item da pauta: AARE. Informou que na sexta-feira na
reunião do CONSUNI foi discutida a questão do lançamento de notas nas AARE, e após uma longa
discussão, por vinte e seis votos a seis, foi ratificado que não haverá lançamento de notas no sistema
acadêmico, em relação às AARE. O Prof. Manuel Vazquez disse que no CCTA um dos coordenadores de
curso fez campanha para o cancelamento das AARE, em função de não poderem dar notas. Acrescentou que
é um assunto que incomoda, e não há legislação amparando os alunos nesse momento. Falou também sobre as
reuniões que estão sendo realizadas e não estão sendo divulgadas, conforme ficou decidido, e que não há
punição para os que não cumprem. Disse que gostou da nota da Reitoria sobre democracia, e opinou que a
Reitoria deveria emitir uma nota sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no campus, pois está vendo
muita gente circulando sem máscara, e em algum momento deveriam aplicar uma punição. Sobre o
cancelamento das AARE o Reitor se manifestou dizendo que procurou as AARE que disseram estar sendo
canceladas, mas encontrou apenas um cancelamento. Disse que o que tem percebido é que os professores
estão se dedicando muito as AARE. Com relação a não utilização de máscaras, está pensando em fazer
cartazes para afixar no campus com frases do tipo “aqui neste local você não é bem-vindo sem máscara”.
Acrescentou que é complicado ter que chegar a esse ponto.  A Prof.ª Rosana disse que já tinha recebido
reclamações sobre a circulação de pessoas sem máscara no campus, e acha importante fazer uma campanha
com ação mais impositiva. Acrescentou que a comissão que está tratando do protocolo de retomada irá definir
uma série de ações que terão que ser cumpridas, a fim de terem um ambiente mais seguro. Com relação aos
cartazes, informou que a ASCOM está preparando as artes. A Prof.ª Helena informou que as AARE que
disseram estar sendo canceladas, são AARE com carga horária de aulas práticas, que não deveriam sequer
estar sendo oferecidas. Com relação às máscaras, disse que é preciso reforçar a obrigatoriedade do uso, junto
ao pessoal terceirizado, pois tem encontrado alguns sem utilizar.  O Prof. Olney disse que no momento de
transição para as atividades presenciais, não vai tolerar passar por pessoas que não estejam respeitando o
mínimo, que é utilizar máscara, pois estas pessoas não estão preparadas para viver socialmente. Acrescentou
que falta de cidadania e civilidade é inaceitável. O Prof. Manuel Vazquez disse que concorda que algumas
AARE, não deveriam sequer ser ofertadas, mas a relação com o discente não pode ser uma gangorra, devem
tem responsabilidade com os alunos. Com esse tipo de atitude os alunos saem da UENF porque foram mal
tratados aqui dentro. Acrescentou que a Universidade tem que caminhar no sentido de colocar a comissão de
ética para funcionar, avaliar e punir se necessário, pois tem gente que acha que pode fazer o que quer. O Prof.
Manuel Molina disse que tem observado que os alunos estão demonstrando bastante maturidade, e entende a
preocupação do Prof. Manuel Vazquez com a mágoa que ex-alunos podem ter. Disse que não consegue
entender, e lamenta que alguns professores estejam exigindo que os alunos estejam com as câmeras abertas,
apesar dos problemas com internet que todos estão tendo. O Prof. Vanildo disse estar surpreso com a
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discussão sobre a não utilização das máscaras, pois no CBB não tem observado problemas com pessoas sem
máscaras. Com relação às AARE disse que está sendo uma experiência importante, e em relação às notas,
disse que é ponto passado. Acrescentou que estão indo bem, e talvez em 2021 seja de outra forma, mas no
momento, o professor deverá conduzir as AARE, conforme sua experiência. Sobre a possibilidade de punir
quem não cumpre as normas, disse que é preciso ensinar ao invés de punir. Disse que, em sua opinião, deveria
haver um processo de avaliação de desempenho. A Prof.ª Rosana passou para o quarto item da pauta:
Manutenção de Equipamentos. Informou que dez processos já estão em andamento, totalizando cento e
trinta mil reais, e perguntou se mais alguém enviará processo à DGA. O Prof. Manuel Vazquez disse que no
CCTA alguns chefes de laboratórios têm frequentado pouco a Universidade, sem contar os que ainda têm
problemas com a utilização do SEI, e que por isso ainda não pode encaminhar os processos. Acredita que até
quinta-feira já terão encaminhado para DGA. O Prof. Vanildo informou que o último processo foi enviado
hoje. O Prof. Oscar informou que procurou trabalhar respeitando o prazo que foi definido, e que com isso
alguns laboratórios ficaram de fora. O Prof. Fernando solicitou uma prorrogação de prazo para o
encaminhamento das demandas de Macaé. O Prof. Rodrigo disse que em relação aos prazos, é importante
estarem sempre atentos e trabalhar com antecedência. Informou que no CCH não houve demanda dessa vez,
mas que precisam discutir as especificidades dos Centros. Acrescentou que é compreensível que um Centro
possa precisar mais do que o outro, em razão da atividade fim, do quantitativo de equipamento, etc. Por isso,
essa importância do interesse institucional de uma maneira ampliada. Isso quer dizer que o CCH, em outro
processo, pode precisar tão quanto, ou mais que outro Centro. Finalizou dizendo que a informação tem a
finalidade de possibilitar uma possível redistribuição dos recursos por parte da Reitoria. A Prof.ª Rosana
informou que está sendo gestado na FAPERJ um edital que deve sair ainda esse ano, direcionado a
manutenção de equipamentos e acoplado a bolsas para técnicos de nível superior, mestrado ou doutorado.
Disse que todo o trabalho de levantamento de necessidades que está sendo feito agora pelos laboratórios, não
será perdido. Com relação à prorrogação do prazo, informou que irá conversar com o Sr. Pedro César, a fim
de verificar a possibilidade, e informará no grupo do COLEX no WhatsApp. Passou para o quinto item da
pauta: PROAP. Disse que a administração tem trabalhado na questão de gastar os recursos do PROAP de
uma forma mais rápida e mais fluida. Explicou que PROAP é Programa de Apoio a Pós-Graduação. São
recursos que a CAPES libera para as Instituições que tem programas de pós-graduação stricto sensu
credenciados. Informou que o montante que era recebido diminuiu, devido à alteração da nota de alguns
Programas. Acrescentou que o PROAP é gasto pelos Programas que tem notas 3, 4 e 5. Explicou as ações
que tem sido feitas para desburocratizar a utilização dos recursos. Concluindo, disse que é importante que os
Diretores se aproximem dos Coordenadores de Programas, a fim de trabalharem as necessidades de melhorias
nos processos de compras feitas com os recursos do PROAP. O Reitor informou que hoje pela manhã, já
participou de uma reunião com a DGA, onde discutiram possibilidades para diminuir etapas desse processo. O
Prof. Vanildo disse que no CBB nunca se discutiu PROAP, pois sempre foi tratado pelos Colegiados, mas que
vai tentar colaborar, levando o assunto para ser discutido coletivamente no CONCEN.  A Prof. Rosana
passou para o ultimo item da pauta: Assuntos Gerais. Pediu que todos ficassem atentos ao edital que deverá
ser lançado pela FAPERJ em outubro, pois será de grande importância para toda a comunidade científica do
estado. O Sr. Carlos Vitor disse que estão fazendo uma reformulação na pesquisa para o mapeamento da
Universidade, e logo será encaminhada aos Laboratórios. Apresentou aos membros do Colegiado as artes que
estão sendo preparadas para a campanha de utilização de máscaras. O Colegiado discutiu como será feita a
impressão, e a Profª Rosana concluiu dizendo que as propostas ficaram muito boas, e que causarão impacto.
Não havendo mais assuntos a ser tratado, a Prof.ª. Rosana agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às dezesseis horas e dez minutos.
 

Rosana Rodrigues

Vice-Reitora

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc
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Documento assinado eletronicamente por Rosana Rodrigues, Vice-Reitora, em 14/10/2020, às
12:24, 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
14/10/2020, às 12:26, 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
8637655 e o código CRC 7CFFCC21.
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