




Diante da pandemia da COVID-19, 
a UENF foi desafiada a direcionar 
suas ações de ensino, pesquisa e 
extensão de maneira a contribuir 
com a sociedade, evitando 
a disseminação e avanço do 
novo coronavírus, mantendo a 
comunidade universitária conectada 
e trabalhando ativamente para 
a construção e transferência de 
conhecimento. 
 
A partir da suspensão do 
calendário acadêmico, para 
garantir a segurança dos membros 
da comunidade, a UENF está 
empenhado em adotar medidas 
construídas coletivamente para 
atenuar os efeitos psicológicos do 
distanciamento social, por meio da 
oferta de atividades remotas não-
compulsórias. 
 
Conheça as ações da UENF 
direcionadas à comunidade 
universitária e à sociedade durante 
esse período tão desafiador para 
todos.



03/06 - O que você tem feito durante a 
pandemia?
https://uenf.br/portal/informes-
internos/o-que-voce-tem-feito-
durante-a-pandemia/
Aproveite o tempo para adquirir 
novos conhecimentos O mundo 
vive um período que requer novas 
perspectivas e posicionamentos 
em todas as áreas, sejam elas em 
âmbito pessoal ou profissional. 
No universo acadêmico não é 
diferente: pesquisadores, estudantes, 
professores, bibliotecários e 
outros profissionais que buscam 
conhecimento se deparam com a 
necessidade de se reinventarem a 
cada dia.

05/06 - Manifesto das instituições 
federais e estaduais de educação do 
Rio de Janeiro
https://uenf.br/portal/noticias/
manifesto-das-instituicoes-federais-
e-estaduais-de-educacao-do-rio-de-
janeiro/
Com o crescimento dos casos da 
COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, 
os dirigentes das Instituições Federais 
e Estaduais de Educação do Rio de 
Janeiro divulgaram um manifesto em 



defesa da autonomia institucional na 
condução das atividades acadêmicas 
durante a pandemia.

17/06 - Caminhos de Barro faz 
campanha para ajudar instituições
https://uenf.br/portal/noticias/
caminhos-de-barro-faz-campanha-
para-ajudar-instituicoes/
O Projeto Caminhos de Barro está 
promovendo a campanha “Acalanto”, 
com o objetivo de ajudar as seguintes 
instituições filantrópicas de Campos 
dos Goytacazes: Asilo do Carmo, Bom 
Samaritano (Santuário Diocesano) e 
Educandário São José Operário.

23/06 - Projeto da UENF doa sabonete 
e sabão na comunidade da Linha
https://uenf.br/portal/noticias/projeto-
da-uenf-doa-sabonete-e-sabao-na-
comunidade-da-linha/
O projeto “Química Solidária” 
realizou mais uma doação de 
sabonetes e sabão. Desta vez, a 
doação foi feita na comunidade da 
Linha, em Campos dos Goytacazes. 
Segundo a coordenadora do projeto, 
professora Cibele Almeida, foram 
doados mais de mil itens para a 
comunidade.



26/05  - NEABI realiza entrega de 
cesta básicas para famílias em 
situação de vulnerabilidade
(https://uenf.br/portal/noticias/
neabi-uenf-realiza-entrega-de-cestas-
basicas-para-familias-em-situacao-de-
vulnerabilidade/)
Núcleo de Estudos Afro Brasileiro e 
Indígenas da UENF (NEABI) realiza 
entrega de cestas básicas, produtos 
de higiene e máscaras para famílias 
em situação de vulnerabilidade na 
comunidade de Donana.  

29/05 – Reitoria divulga Portaria SEI  
023/2020 
(https://uenf.br/portal/
informes-internos/ascom-
informa-29-05-2020/)
Portaria estabelece que medidas 
previstas na Portaria 021/2020 
passam a vigorar até o dia 15/06 e 
que o Ensino a Distância somente 
poderá ser executado nas situações 
nas quais a modalidade de ensino 
já esteja prevista nos projetos 
pedagógicos dos cursos ministrados 
no âmbito do Consórcio CEDERJ 
e Universidade Aberta do Brasil 
(PROFMAT- Mestrado Profissional em 
Matemática).



29/05 – Nova Edição da Revista 
Conhecendo a Ciência 
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/nova-edicao-da-revista-
conhecendo-a-ciencia/
Publicada a edição de maio/2020 
da Revista Conhecendo a Ciência, 
que integra o Programa de Extensão 
da UENF “EDUENF difundindo 
a Ciência”. Dentre os destaques 
da publicação, estão relatos de 
ex-estudantes da UENF sobre a 
importância da Iniciação Científica 
e Tecnológica para o seu ingresso na 
pós-graduação.

25/05  - UENF recebe nova fase da 
Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe 
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-
recebe-nova-fase-da-campanha-
nacional-de-vacinacao-contra-a-
gripe/)
Nova fase da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe, em Campos 
dos Goytacazes, disponibiliza um 
posto de vacinação destinado aos 
servidores da UENF.  

22/05  - Laboratório de referência 
regional  para  diagnóstico da 



COVID-19 começa a funcionar em 
Campos 
(https://uenf.br/portal/noticias/
laboratorio-de-referencia-regional-
para-diagnostico-da-covid-19-comeca-
a-funcionar-em-campos/)
O laboratório implantado no Hospital 
Geral de Guarus (HGG), através de 
uma parceria entre a Universidade 
Estadual do Norte Fluminense 
(UENF) e a Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes, começa a receber amostras 
para auxiliar na detecção do novo 
coronavírus. 

19/05 – Pesquisadores convidam 
comunidade a participar de pesquisa 
sobre COVID-19 
(https://uenf.br/portal/noticias/
pesquisadores-convidam-comunidade-
a-participar-de-pesquisa-sobre-
covid-19/)
Professores da UENF convidam 
a comunidade a preencher um 
formulário na internet que visa 
explorar a elegibilidade para 
participação em uma pesquisa 
científica (PETCOVID19) sobre a 
saúde dos animais de companhia 
(PETs) durante a pandemia da 
COVID-19. 



19/05 – Caminhos de Barro realiza 
ação de desinfecção em asilo 
(https://uenf.br/portal/noticias/
caminhos-de-barro-realiza-acao-de-
desinfeccao-em-asilo/)
Projeto Caminhos de Barro, em parceria 
com a indústria Limpil, realiza ação de 
desinfecção no asilo Nossa Senhora do 
Carmo. Ação inclui também doação de 
álcool gel para a instituição.

18/05 – Mudanças em Unidades 
de Conservação geram carta 
manifesto (https://uenf.br/portal/
noticias/mudancas-em-unidades-de-
conservacao-geram-carta-manifesto/)
Laboratório de Ciências Ambientais 
da UENF (LCA) e o Programa  de Pós-
Graduação em Ecologia e Recursos 
Naturais (PPGERN) da UENF lançam 
carta manifesto sobre a criação 
do NGIICMBio Rio das Ostras e a 
exoneração de servidores do ICMBio da 
chefia de suas UCs de exercício.

17/05 – Reitoria emite nota em 
relação às medidas de isolamento 
social para contenção da COVID-19 
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/nota-da-reitoria/)
Reitoria da UENF emite nota em relação 



às medidas de isolamento social para 
contenção da COVID-19, publicadas 
no Decreto 100/2020, da Prefeitura 
Municipal de Campos dos Goytacazes.

15/05 – Portaria da Reitoria nº 
21/2020 de 14/05/20 
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/portaria-da-reitoria-no21-
2020-de-14-05-2020/)
Reitoria da UENF publica Portaria com 
intuito de estabelecer orientações aos 
órgãos da UENF quanto às medidas 
de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, nos 
termos da legislação vigente e das 
orientações dos órgãos competentes.

15/05 – UENF oferece  consultas 
nutricionais on-line  
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-
oferece-consultas-nutricionais-on-line/)
Projeto de extensão “Educação 
alimentar e nutricional como estratégia 
para adoção de hábitos alimentares 
saudáveis”, da UENF, inaugura 
ambulatório de nutrição on-line, 
dirigido, prioritariamente, aos alunos, 
terceirizados, professores e servidores 
da UENF, bem como à comunidade do 
entorno da Universidade. 



08/05 – Nota Pública emitida pelos 
dirigentes das Instituições Públicas 
de Ensino do Estado do Rio de 
Janeiro
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/nota-publica-emitida-
pelos-dirigentes-das-instituicoes-
publicas-de-ensino-do-estado-do-
rio-de-janeiro/)
Dirigentes da Instituições Públicas de 
Ensino do Estado do Rio de Janeiro 
divulgam nota conjunta sobre a 
decisão de manutenção do calendário 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM).

08/05 – Projeto da UENF beneficia 
profissionais da saúde com produção 
e doação de máscaras 
(https://uenf.br/portal/noticias/projeto-
da-uenf-beneficia-profissionais-da-
saude-com-producao-e-doacao-de-
mascaras/)
Professoras da UENF desenvolvem 
projeto de produção, esterilização e 
distribuição de máscaras e gorros para 
serem doados aos profissionais de 
saúde de Campos.

08/05 – ‘O isolamento é necessário 
para nossa sobrevivência’ – 



Entrevista com a professora Joseane 
de Souza, coordenadora do curso de 
Administração Pública da  UENF. 
(9https://uenf.br/portal/noticias/o-
isolamento-e-necessario-para-nossa-
sobrevivencia/)
Em entrevista à ASCOM/UENF, a 
professora Joseane de Souza fala 
sobre as consequências econômicas da 
pandemia do coronavírus no  Brasil e 
no mundo.

04/05  - ‘Ciência de ponta não 
opera milagres’ – Entrevista com  o 
professor Thiago Motta Venâncio, 
membro da Academia Brasileira de 
Ciências. 
(https://uenf.br/portal/noticias/
ciencia-de-ponta-nao-opera-milagres/
https://uenf.br/portal/noticias/ciencia-
de-ponta-nao-opera-milagres/)
Em entrevista à ASCOM/UENf, o 
professor Thiago Motta Venâncio fala 
sobre suas expectativas em relação à 
valorização da ciência no Brasil em 
decorrência do avanço da pandemia do 
coronavírus.

04/05 – UENF participa da Marcha 
Virtual pela  Ciência 
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-



participa-da-marcha-virtual-pela-
ciencia/)
UENF participa da Marcha Virtual 
pela Ciência no Brasil, promovida pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), o objetivo de chamar 
a atenção para a importância da 
ciência no enfrentamento da pandemia 
de COVID-19 e de suas implicações 
sociais, econômicas e para a saúde das 
pessoas.

04/05 – ‘Em defesa da integralidade 
da Ciência’ – Nota da Frente Rio 
em repúdio às novas diretrizes do 
MCTIC-CNPq. 
(https://uenf.br/portal/noticias/em-
defesa-da-integralidade-da-ciencia/) 
Frente Rio publica nota em repúdio às 
novas diretrizes do MCTIC-CNPPq.

01/05 – Química Solidária amplia 
campanha e doa sabão e sabonete 
(https://uenf.br/portal/noticias/
quimica-solidaria-amplia-campanha-
e-doa-sabao-e-sabonete/)
Projeto ‘Química Solidária’, 
desenvolvido por alunos da UENF 
sob a liderança da professora Cibele 
Almeida, passa a produzir, além de 
sabonetes, sabão líquido e em barra. 



O material é doado à comunidade 
carente de Campos dos Goytacazes.

30/04 -  Empresa Júnior lança Edital 
oferecendo projetos gratuitos
 (https://uenf.br/portal/noticias/
empresa-junior-lanca-edital-
oferecendo-projetos-gratuitos/)
Empresa Júnior Engloba Consultoria 
& Soluções lança Edital oferecendo 
projetos gratuitos voltados para 
pequenos empreendedores e 
trabalhadores autônomos que 
estejam passando por dificuldades 
devido à pandemia do coronavírus.

30/04 – Reitoria prorroga até 15/05 
medidas contra COVID-19 
(https://uenf.br/portal/noticias/
reitoria-prorroga-ate-15-05-medidas-
contra-covid-19/)
Reitoria da UENF publica a Portaria 
nº20, prorrogando até 15/05/20 o 
prazo de vigência  das medidas 
previstas nas portarias nº 12 
(16 de março de 2020), nº 13 (26 
de março de 2020) e nº 17, (16 
de abril de 2020). As referidas 
Portarias regulamentam as rotinas 
da Comunidade Acadêmica e 
procedimentos internos na UENF 



para adequação às determinações 
referentes a emergência de saúde 
decorrente do COVID-19.

30/04 – Reitores emitem carta aberta  
sobre cortes  orçamentários 
(https://uenf.br/portal/noticias/
reitores-emitem-carta-aberta-sobre-
cortes-orcamentarios/)
Conselho de Reitores das 
Universidades Estaduais do Rio 
de Janeiro (CRUERJ) publica carta 
aberta manifestando preocupação 
em relação aos contingenciamentos 
orçamentários sofridos pelas 
instituições de ensino superior, 
intitulada “Superando os dogmas da 
austeridade para sair da crise’.

29/04 – Pandemia e saúde mental em  
debate 
(https://uenf.br/portal/noticias/
pandemia-e-saude-mental-em-
debate/)
A  Associação dos Docentes da UENF 
promoveu uma live sobre o tema 
“Pandemia e saúde mental: um debate 
necessário”, como parte do projeto 
de extensão “Reflexões sobre a saúde 
mental dos estudantes universitários 
através de rodas de conversas”.



21/04 – Carta aberta do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Estaduais do Rio de Janeiro 
(https://uenf.br/portal/noticias/
carta-aberta-do-conselho-de-
reitores-das-universidades-
estaduais-no-rio-de-janeiro/))
Os reitores das universidades 
estaduais do Rio de Janeiro, Ricardo 
Lodi (UERJ), Raul Palacio (UENF) e 
Maria Cristina Assis (UEZO), enviam 
carta aberta ao governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na 
qual demonstram  sua preocupação 
com o momento financeiro do 
Estado.

20/04 – ‘Um recomeço para a 
humanidade’ – Entrevista com  
o professor Roberto  Dutra, do 
Laboratório de Gestão e Políticas 
Públicas da UENF  
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/um-recomeco-para-a-
humanidade/)
Em entrevista à ASCOM/UENF, o 
cientista social Roberto Dutra, do 
Laboratório de Gestão e Políticas 
Públicas da UENF (LGPP), fala sobre 
o atual momento pelo qual passa a 
sociedade globalizada. 



20/04 – NEABI/UENF lança campanha 
para amenizar os danos  da COVID-19 
na periferia de  Campos/RJ 
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/neabi-uenf-lanca-campanha-
para-amenizar-os-danos-da-covid-19-
na-periferia-de-campos-rj/)
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e 
Indígenas da Uenf realiza Vaquinha 
Online com o objetivo de arrecadar 
3.000 reais para comprar cestas 
básicas e materiais de higiene para 
moradores de periferia da cidade de 
Campos dos Goytacazes.

17/04 – Reitoria prorroga até 30/04 
medidas contra a COVID-19 
(https://uenf.br/portal/informes-
internos/reitoria-prorroga-portarias-
relacionadas-ao-covid-19/)
Publicada a Portaria Reitoria nº 17, 
que prorroga até 30/04/20 as medidas 
previstas na Portaria Reitoria nº 12, de 
16/03/20, e na Portaria Reitoria nº 13, 
de 26/03/20.
As referidas Portarias regulamentam 
as rotinas da Comunidade Acadêmica e 
procedimentos internos na UENF para 
adequação às determinações referentes 
a emergência de saúde decorrente do 
COVID-19.



17/04 – UENF tem crédito  de 174 
mil para compra de insumos contra 
vírus
 (https://uenf.br/portal/informes-
internos/uenf-e-governo-
publicam-resolucao-conjunta-
para-descentralizacao-de-credito-
orcamentario/)
Foi publicada no Diário Oficial 
uma resolução  descentralizando a 
execução do crédito orçamentário, 
com vistas à aquisição de insumos 
para o enfrentamento e controle à 
propagação do novo coronavírus 
(COVID-19).O crédito, no valor de R$ 
174.318,65, se destina à manutenção 
das atividades operacionais/
administrativas.

14/04 – UENF  recebe posto  da 
Campanha de Vacinação contra a 
gripe
 (https://uenf.br/portal/noticias/
uenf-recebe-posto-da-campanha-de-
vacinacao-contra-gripe-2/)
A UENF foi um dos locais da 
campanha de vacinação contra a 
gripe, que foi reiniciada em 13/04/20, 
em Campos.

14/04 – Grupo da UENF produz 
sabonetes para doação 



(https://uenf.br/portal/noticias/
grupo-da-uenf-produz-sabonetes-
para-doacao/)
Um grupo de alunos da UENF, com 
a ajuda da professora Cibele Maria 
Stivanin de Almeida, vem se dedicando 
durante a quarentena à fabricação de 
sabonetes para serem doados entre 
moradores de rua e população carente 
de Campos dos Goytacazes.

13/04 – UENF obtém  patente na área 
de petróleo 
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-
obtem-patente-na-area-de-petroleo/)
Um método alternativo de 
enriquecimento de compostos de 
petróleo gerou a primeira patente 
de 2020 do Setor de Geologia e 
Geoquímica do Laboratório de 
Engenharia de Exploração e 
Produção de Petróleo da UENF 
(LENEP). O método é o resultado 
da tese de doutorado de Raphael 
Ferreira Luz, que teve a orientação 
da professora Georgiana Feitosa 
da Cruz, do setor de Geologia e 
Geoquímica do LENEP/UENF. 

09/04 – Terceira Idade  em Ação: 
atividades a distância – Entrevista 
com a professora Rosalee Istoe, 



coordenadora do projeto Terceira 
Idade em Ação  
(https://uenf.br/portal/noticias/
terceira-idade-em-acao-atividades-
a-distancia/)
A professora Rosalee Istoe, do 
Centro de Ciências do Homem da 
UENF  (CCH), fala sobre como o 
projeto Terceira Idade em Ação 
tem sido desenvolvido durante a 
quarentena e sobre os desafios que 
o momento atual impõe os idosos.

06/04 – UENF e Prefeitura se unem 
para combate à COVID-19 
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-
e-prefeitura-de-campos-se-reunem-
para-combate-ao-covid-19/)
Reitor da UENF, Raul Palacio, e 
prefeito de Campos, Rafael Diniz, 
se reúnem para estabelecer uma 
parceria entre a UENF e a Prefeitura 
de Campos dos Goytacazes destinada 
à implantação de um Laboratório de 
Referência Regional para realização 
de exames para diagnóstico do 
Coronavírus.

31/03 -  Portaria Reitoria nº 16/2020 
(https://uenf.br/portal/noticias/
portaria-reitoria-16-2020/)



A Reitoria da UENF publica a 
Portaria 16/2020, que regulamenta 
as bancas de defesa/qualificação por 
videoconferência no âmbito da Pós-
Graduação.

26/03 – Portaria Reitoria nº 13/2020 
(https://uenf.br/portal/noticias/
portaria-reitoria-013-2020/) 
A Reitoria da UENF publica a 
Portaria 013/2020, que altera a 
Portaria 12/2020, que regulamenta as 
rotinas da Comunidade Acadêmica 
e procedimentos internos na UENF, 
para adequação às determinações 
referentes a emergência de saúde 
decorrente do COVID-19.

19/03 – Endosso às políticas 
públicas de  distanciamento 
social 
 (https://uenf.br/portal/noticias/
endosso-as-politicas-publicas-de-
distanciamento-social/)
Onze Instituições de Ensino 
Superior e Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro, incluindo a UENF, 
publicam carta aberta ressaltando a 
importância das políticas públicas de 
distanciamento social.
16/03 – Portaria da Reitoria 12/2020 



(https://uenf.br/portal/noticias/
portaria-da-reitoria-12-2020/)
Após reunião do Gabinete de 
Crise, a Reitoria divulga a Portaria 
12/2020, que regulamenta as 
rotinas da Comunidade Acadêmica e 
procedimentos internos na UENF para 
adequação às determinações referentes 
à emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (COVID-19).

13/03 – UENF  suspende aulas e 
atividades
(https://uenf.br/portal/noticias/uenf-
suspende-aulas-e-atividades/)
A Reitoria da UENF suspende aulas, 
atividades científicas, culturais e 
esportivas da Universidade por um 
período de 15 dias, acatando o Decreto 
do Poder Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro nº 46970, de 13/03/20. 

13/03 – Coronavírus (COVID-19): UENF 
anuncia medidas preventivas 
(https://uenf.br/portal/noticias/
coronavirus-covid-19-uenf-anuncia-
medidas-preventivas/)
Em reunião do Conselho Universitário 
da UENF (CONSUNI) o Reitor Raul 
Palacio anuncia uma série de 
medidas preventivas para a proteção 



da comunidade universitária, bem 
como a criação de um Gabinete 
de Crise formado por membros da 
administração e pesquisadores das 
áreas de virologia, epidemiologia e 
infectologia.




