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ATA DA 656ª (SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas
e dez minutos, a sexcentésima quinquagésima sexta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul
Ernesto Lopez Palácio- Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; 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
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; Sr. Carlos Vitor Sendra – ASCOM; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus;
Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF e a Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad
hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 655ª reunião; 3 – Agentes
Patrimoniais das Salas dos Centros do E-1; 4-Concursos Públicos para Docentes; 5-
Enquadramentos; 6- Assuntos Gerais. O Reitor deu inicio a reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. Agradeceu a todos os envolvidos na organização dos eventos que aconteceram nas duas
últimas semanas, CONFICT, CONPG e Mostra de Extensão, que foram bem sucedidos, apesar do
grande desafio que foi realizar os  eventos de forma remota. A Profª Maura também fez seus agradecimentos,
incluindo a ASCOM, que foi fundamental nesse processo com todas as atividades sendo realizadas de forma
remota. Em relação aos números, que foram muito expressivos, informou que foram divulgados na nota da
reitoria. O Prof. Olney agradeceu a toda a comunidade, aos Centros e Coordenadores de Extensão que
contribuíram muito com a realização do evento. Falou dos problemas ocorridos com a internet, mas que houve
compreensão dos palestrantes e  convidados. Disse que o apoio do Sr. Carlos Vitor da ASCOM também foi
fundamental para a realização do  evento. O Reitor disse que no próximo ano, os eventos acontecendo de
forma presencial, deveriam avaliar a possibilidade de fazer também de forma remota, pois a participação dos
estudantes, nesta modalidade, foi significativa. O Prof. Luis Passoni atualizou a todos sobre a licitação dos
chips. Disse que estão tentando dois caminhos. Um é tentar a licitação, mas estão tendo problemas com o
PRODERJ que não está publicando, e o outro caminho é pedir ao PRODERJ para comprar. A Prof.ª Rosana
informou que estão finalizando o texto do edital para fazer a distribuição dos chips, que estabelecerá as
prioridades. Assim que terminarem irão divulgar o edital. Informou que o pessoal das empresas júniores está
trabalhando em uma pesquisa, a fim de saberem o que as pessoas conhecem dessas empresas. Estão pedindo
a nossa colaboração tanto na divulgação, quanto respondendo a pesquisa.  Disse que vai divulgar e
disponibilizar a pesquisa no grupo do COLEX. Solicitou a cooperação dos Diretores para a divulgação na
comunidade universitária. Informou que no final do CONFICT e CONPEG foi feita uma pesquisa, com o
objetivo de saber a percepção do evento feito de forma remota. Informou que a ASSAII premiou os
estudantes da IC e da pós-graduação que receberam  prêmios com os melhores trabalhos apresentados no
congresso, com um workshop direcionado para escrita em língua inglesa. A ideia é que nos próximos eventos,
esses estudantes treinados, já façam a submissão dos resumos e trabalhos em inglês. O Sr. Pedro Cesar
informou que o pregão dos tablets realizados pela UERJ, foi homologado no dia vinte e três. Está aguardando
que a ata seja publicada para que façam a adesão. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação
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da Ata da 655ª reunião. Colocou em discussão e não havendo manifestações, colocou em votação. A ata foi
aprovada por unanimidade.  Passou para o terceiro item da pauta: Agentes Patrimoniais das Salas dos
Centros do E-1. Explicou que é o processo dos bens da reitoria, que ainda estão na responsabilidade do
Prof. Manuel Vazquez, desde quando foi chefe de gabinete em outra gestão. Estão dividindo por etapas, e a
primeira delas é saber quais os Centros responsáveis por cada sala de aula no E1, a fim de transferir os bens
que nela estão para os agentes patrimoniais dos Centros. Pediu aos Diretores que na próxima reunião, tragam
a informação das salas e o nome do agente patrimonial.  Passou para o quarto item da pauta: Concursos
Públicos para Docentes. Informou que encaminhou o processo com toda documentação para Casa Civil,
visando dar posse aos professores que já passaram por todas as etapas dos concursos. O Processo foi
devolvido com algumas solicitações que são fáceis de responder, mas um dos questionamentos é em relação
às vagas que estão bloqueadas pelo Governo. O Prof. Luis Passoni explicou que o processo ainda não foi
despachado para UENF, mas como estão acompanhando, puderem ver o parecer, onde constam as
solicitações. Informou que a Reitoria está informando que estão com uma defasagem de quarenta e oito
docentes, e estão pedindo a excepcionalidade para a contratação de doze, sem mencionar a compensação de
vagas nesse primeiro momento. Explicou que, pelo Governo, a UENF só tem seis vagas disponíveis para
contratação, e são doze os docentes aguardando a nomeação. O Reitor disse que chegou o momento dos
Diretores conversarem com os Laboratórios para poderem fazer a compensação de vagas. Deixou claro que
não existe perda de vagas dentro do processo de compensação. O que irão fazer é adequar às vagas em
função do período em que ocorreram as vacâncias. Disse que ainda vão tentar no processo, a autorização sem
informar a compensação, mas seria interessante já começar a discussão nos Centros e Laboratórios. O Prof.
Vanildo disse que já iniciou a discussão no CONCEN do CBB, inclusive com a participação do Assessor
Jurídico, que esclareceu alguns pontos para os membros do Conselho. Acredita que no CBB, havendo a
garantia de que não haverá perda de vagas, a compensação será um caminho natural dentro do processo. O
Prof. Rodrigo disse que no CCH não há concursos concluídos, pois tiveram que suspender concurso por
conta da pandemia. Perguntou quando estarão autorizados a retomar esses concursos. Se não estão
retomando devida à pandemia, ou alguma questão relacionada ao Governo do Estado. O Reitor respondeu
que os concursos estão parados devido a questões do Governo. Acredita que se estivesse liberado, poderiam
estar tentando alguma metodologia para realizar os concursos on-line. Não tem como garantir se quando
retornarem a uma suposta realidade, poderão realizar os concursos. Acredita que com a resposta do Governo
no processo, os concursados entrem na justiça  para serem nomeados. O Prof. Rodrigo informou que no CCH
tem Laboratórios com poucos professores, e ainda há os que irão se aposentar. Acha que isso prejudicará a
viabilidade de alguns cursos, talvez até de Laboratórios, em face da exigência de terem no mínimo cinco
professores. Acha que isso pode ser utilizado como argumento na hora de dialogar com o Governo. O Reitor
respondeu que apelam com todos os argumentos que possam imaginar. O Prof. Oscar disse que no CCT teve
contato com alguns chefes, e devem discutir isso no próximo COLEX, mas os chefes com quem conversou
querem uma garantia de que não perderão as vagas. O Reitor explicou que em momento algum, dentro do
processo, será falado em eliminação de vagas. O que vai ser colocado é que irão utilizar as vagas que estão
abertas para a nomeação dos que já fizeram o concurso, e futuramente realizar concurso para as outras vagas.
Esclareceu que a negociação estará clara dentro do processo. O Prof. Manuel Vazquez informou que já
convidou o Assessor Jurídico para participar do CONCEN do CCTA, mas em princípio não está vendo
problemas. Disse que no CCTA tem concursos em diferentes estágios, que não andaram, apesar de serem
antigos. Os Chefes estão mais focados com esses meandros, do que propriamente com a estratégia da Reitoria
de trabalhar essas vagas de uma forma mais centralizada. O Reitor concluiu o assunto dizendo que vão
continuar com essa discussão, e se for preciso levarão para apreciação do COLAC. Passou para o quinto
item da pauta: Enquadramentos. Explicou que a Lei 4800 é quem dita às regras dos enquadramentos dentro
da Universidade. Essa Lei só prevê duas formas de progressão dentro da carreira, que são progressão simples
e progressão por mérito. Entretanto, a Lei também menciona o enquadramento, e como ele se dá. Para
implementar os enquadramentos a Reitoria editou a Portaria 009/2008, que não passou pelo crivo do Estado,
por ser um  normativo próprio. O TCE ao analisar os enquadramentos, encontrou na portaria uma forma de
progressão chamada enquadramento, e essa forma de progressão, chamada enquadramento, não está na Lei.
A forma como está na portaria, permite que qualquer servidor possa ser enquadrado em qualquer faixa, e isso
chamou a atenção do TCE. Desse modo, passaram a questionar qualquer tipo de progressão dentro da
Universidade e determinaram que todos os servidores retornassem a faixa inicial. A Universidade apelou, e a
relatora do processo no TCE deu seu parecer que foi parcialmente favorável a UENF. Em seu parecer o TCE
reconheceu que a decisão deles não pode retroagir indefinidamente. Sendo assim, serão mantidos os
enquadramentos concedidos antes de julho de 2013, considerando o prazo decadencial de cinco anos,
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contados a partir da decisão do TCE, que ocorreu em julho de 2018. Os enquadramentos concedidos após
aquela data, julho de 2013, teriam que ser desconstituídos. Explicou que com essa decisão grande parte do
problema foi resolvido, mas alguns ainda estão com problemas no enquadramento. Os processos de
enquadramento com progressões simples e diferenciadas, não terão problemas. Disse que irão conversar nas
comissões de enquadramento dos técnicos e dos docentes, a fim de fazerem um levantamento dos casos que
foram afetados com a decisão. Os casos de reenquadramento serão revistos para encaixá-los como
progressão por mérito, se possível. A Universidade entende que os servidores não podem ser prejudicados,
mas a Assessoria Jurídica da Universidade não está muito otimista em relação a isso. Disse que além do
recurso ao TCE, a UENF também está entrando com um processo na justiça. Os processos de
enquadramentos que estão parados na UENF, serão enviados à comissão que acompanha a recuperação
fiscal do Governo, como é solicitado, mas que não haviam sido enviados, devido ao entendimento de que isso
feria a autonomia Universitária. Ressaltou que o direito da Universidade discutir a autonomia universitária, será
colocado no processo judicial que a ADUENF abriu contra a UENF em defesa dos professores. Nos
processos de enquadramentos já publicados, mas que ainda não foram pagos, serão inseridos um parecer
jurídico circunstanciado, exatamente como a UERJ fez.  O Prof. Luiz Passoni lembrou que o Reitor anterior
enfrentou uma decisão do TCE, sob pena de ter o seu próprio CPF imputado a uma dívida que nem por duas
gerações conseguiria pagar. Disse que o TCE em 2018 determinou que todos os enquadramentos fossem
desfeitos, e cada servidor deveria devolver tudo que havia recebido em relação ao enquadramento. Disse que
foi um momento muito tenso, mas a Reitoria não cumpriu a determinação. O Prof. Vanildo parabenizou os
dois, e disse que se não tiver coragem não adianta se candidatar para ser Reitor. Disse que, no seu caso, por
orientação do secretário da comissão pediu enquadramento, apesar de ter pontuação suficiente para
progressão. Acha que haverá muitos servidores nessa situação. O Reitor disse que, nesses casos irão tentar
uma mudança de terminologia, porque a pessoa já tinha o mérito. O Prof. Manuel Vazquez disse que na teoria
a cada dois anos deveriam ter uma progressão simples, conforme está na Lei. Acha que agora que estão
revendo o PCV, é preciso avaliar o formato do nosso PCV, que difere do da UERJ, e  nos prejudica e causa
perturbações. O Reitor disse que terminarão a nota explicando sobre o assunto e farão a divulgação por meio
da ASCOM, e passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. O Reitor homenageou o Sr. Carlos
Vitor pelo trabalho realizado, e pela dedicação, pois durante os eventos,  fez a transmissão diretamente do
hospital, pois sua mãe estava internada. O Sr. Carlos Vitor informou que às vezes pode ser exigente demais,
porque não é apenas apertar um botão e a coisa acontece. São necessários muitos testes antes do evento. Os
dois eventos que aconteceram serviram como aprendizado para os próximos. Disse que dentro do que era
possível, conseguiram manter os eventos dentro de uma qualidade, que não foi a desejada para o nome da
Universidade, mas que estão sempre buscando o melhor. A Prof.ª Rosana pediu ao Sr. Carlos Vitor para levar
o agradecimento a Karol, que fez um excelente trabalho  como mestre de cerimônias nos eventos. O Prof.
Manuel Vazquez informou que o Coordenador de pós-graduação em ciência animal pediu exoneração do
cargo. Foi encaminhado a reitoria o nome do Prof. Alberto para ocupar o cargo, que por sua vez, solicitou
exoneração da chefia do Laboratório de Zootecnia, que será ocupada pela Prof.ª  Carol. Em relação aos
eventos, também parabenizou o Sr. Carlos Vitor da ASCOM, e completou dizendo que, em sua opinião, a
UENF conseguiu dar uma resposta de inserção nesse meio digital, bastante adequada para uma Universidade
com uma equipe pequena e com pouca tradição nessa área. O Reitor informou que o ônibus do município que
está fazendo os testes rápidos para detectar a COVID-19, estará presente na UENF nos dias 11 e 12 de
novembro.  Disse que vai divulgar através da ASCOM. A Prof.ª Rosana informou que um dos avaliadores
mais antigos e rigorosos do CNPq disse que somos extremamente corajosos de propor eventos do porte dos
que foram feitos, de maneira remota. Isso foi um reconhecimento, e ficaram felizes em receber essa
informação. O Prof. Oscar perguntou sobre a discussão do calendário acadêmico. O Prof. Manuel Molina
informou que a discussão ainda está no âmbito do grupo da reitoria, e a discussão da Câmara acontecerá no
dia dez de novembro. O Prof. Victor Hugo também elogiou o trabalho da ASCOM, e agradeceu a visita do
Sr. Carlos Vitor ao Campus Macaé. Falou sobre o andamento do PDI, pois o anterior só continha duas linhas
em relação à Macaé. Pediu ao Prof. Molina para procurar interagir com o que se tem lá, e poder ampliar a
discussão. A Prof.ª Rosana disse que estão atentos ao PDI, pois precisam fazer um plano, e não um relatório.
Pediu ao Prof. Victor Hugo que levasse os parabéns a Prof.ª Maria Gertrudes Justi, que fez um evento, a
semana acadêmica da engenharia meteorológica, que foi um grande sucesso. O Prof. Rodrigo solicitou
informações sobre o plano de retomada, e estando completa a comissão, perguntou como está o andamento
dos trabalhos. O Reitor informou que o Prof. Milton é quem está a frente disso, e acredita que a comissão já
deve estar trabalhando, mas irá se informar. Sugeriu que o Prof. Rodrigo, caso queira, pergunte no grupo do
gabinete de crise diretamente ao Prof. Milton. Disse que, em sua opinião, possivelmente deverão ter mais um
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semestre com aulas remotas, com a possibilidade de algumas aulas práticas, mas que o assunto ainda será
discutido. A Prof.ª Rosana informou que no dia três de novembro será a abertura das Semanas Acadêmicas, e
o Prof. Milton fará a live de abertura, que tratará do tema, vacinas, aulas remotas, ambiente em sala de aula, e
etc. Não havendo mais assuntos a serem tratados, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às
dezesseis horas e dez minutos.

 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 03/12/2020,
às 09:45, 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
03/12/2020, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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