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ATA DA 657ª (SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e dez
minutos, a sexcentésima quinquagésima sétima 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; 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.  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; 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- Núcleos; 3 – Calendário Acadêmico; 4- Assuntos Gerais. O Reitor deu inicio a reunião
com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que hoje participou de uma reunião com a FUNDENOR,
que vem sofrendo arrestos pela justiça, e agora também foram feitos arrestos em recursos de projetos da
UENF. Disse que vai tentar conversar com o juiz responsável, mas que está bem próximo de começar a
recomendar que não coloquem mais a FUNDENOR como interveniente nos projetos. Os recursos estão
bloqueados em função de direitos trabalhistas que a EMATER não pagou. Serão feitos levantamentos para
consolidar as informações, e assim que as tiver irá disponibilizar. A UENF entrará com embargos
demonstrando que os recursos arrestados são da UENF, e não da FUNDENOR. Informou que os valores
são em torno de oito milhões de reais. Disse que hoje a UENF tem seis fundações credenciadas, e a
FUNDENOR é uma delas. O IFF também está trabalhando para se credenciar, e assim que o credenciamento
for feito, os recursos da UENF poderão ser transferidos para a fundação do IFF. Disse que a ASJUR, já faz
algum tempo que recomenda não colocar a FUNDENOR nos projetos, em virtude dos arrestos, mas em
respeito aos projetos em andamento a mantiveram como interveniente. O Prof. Vanildo perguntou se todo
recurso da UENF que está com a FUNDENOR está bloqueado. O Reitor respondeu que não são todos, e é
por isso que irão fazer um levantamento; Disse que no COLAC de ontem houve uma discussão a respeito dos
custos indiretos nos projetos. Em função do cálculo chegaram ao percentual de 10%, , mas que ainda não há
regulamentação sobre a distribuição desse percentual. Esses recursos ficam com a Reitoria, pois é destinado as
contas que são pagas pela UENF, como água, luz, e também em momentos críticos são utilizados para manter
a Universidade funcionando. Disse que a Reitoria entende que é salutar compartilhar esse recurso com os
Centros e Laboratórios que tenham participação nos projetos. O que não é salutar, é que a maior parte dos
recursos seja destinada aos Laboratórios e Centros. O Prof. Rodrigo disse que essa informação sobre os
percentuais entre Reitoria, Centro e Laboratório foi passada pelo Prof. Geraldo no CONCEN do CCH, e
houve uma boa compreensão. Disse que essa informação já deve constar no convênio, e considerando a
existência de algumas especificidades, indagou sobre a possibilidade desse percentual ser variado.   O Reitor
informou que antes não havia a possibilidade de discutir percentuais nos convênios, e hoje já se discute, mas é
uma negociação. O Prof. Geraldo informou que as negociações dos percentuais tem que ser caso a caso. O
Percentual que encontrou mais facilidade para negociar, é uma taxa absoluta de 10%, e tornará mais fácil para
a UENF a percepção da chegada do recurso. Disse que ainda há um trabalho grande a ser feito na AgiUENF,
e já foram feitos uma série de estudos em relação a edição de uma resolução para tratar do assunto, e irão
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encaminhar a Reitoria para colocar em discussão nos Colegiados e Conselhos; O Reitor informou que o
hospital veterinário está funcionando apenas para alguns projetos de extensão, mas que não está aberto ao
público. Um dos motivos é porque ele é totalmente fechado, sem a possibilidade de deixar janelas abertas para
circulação do ar. O segundo motivo para mantê-lo fechado, é que o pessoal que trabalha na prestação de
serviços são pessoas acima de sessenta anos e com comorbidades. Se abrirem o hospital para atendimento ao
público haverá aglomeração, e não terão como controlar isso. Um grupo composto, inclusive por professores
da UENF, fez um abaixo assinado solicitando a abertura. Afirmou que não tem como abrirem o hospital e
garantir que as pessoas não serão contaminadas. O Sr. Carlos Vitor informou que na ASCOM tem recebido
diversas demandas questionando o funcionamento do hospital. A resposta que têm dado para todas as
demandas, é que o hospital permanece fechado devido à pandemia, sem previsão de restabelecimento das
atividades normais. Disse que hoje pela manhã a TV Record compareceu a UENF para entrevistar a Profª.
Helena, em virtude do abaixo assinado. Disse que a equipe da TV compreendeu todas as questões referentes
à impossibilidade do funcionamento do hospital. Relatou que naquele momento apareceu uma pessoa exigindo
a abertura do hospital, citando alguns professores, e dizendo que eles sim, são corajosos, pois estão abrindo
seus laboratórios para atendimento aos animais. Concluiu dizendo que foi uma situação desconfortável para
todos. A Profª Helena se manifestou dizendo que a pessoa que apareceu na entrevista é uma acumuladora de
animais, e  que sempre causa problemas. Disse que por pouco o INEA não a denunciou por maus tratos aos
oitenta gatos que ela possui, e só não o fez porque ela intercedeu, com o compromisso de castrar os gatos.
Disse que, em sua opinião, tem mais pessoas envolvidas nessa história. Informou que a equipe de reportagem
foi extremamente respeitosa, e já havia entrado em contato antes com ela, para saber do funcionamento do
hospital. Disse que a Universidade deve fazer uma nota de esclarecimento para toda a comunidade
universitária. O Reitor disse que vai preparar a nota; O Reitor informou que o Programa de Residência Médica
é importante para a Universidade, e a Reitoria tem apoiado o Programa. Disse que foi enviado pelo Programa
um edital de abertura para novos residentes. No entanto, hoje não está sendo possível abrir outro edital para o
Programa, devido à falta de recursos para pagamento de novas bolsas.  Na quarta-feira irá ao CONCEN do
CCTA para esclarecer a situação, pois estão espalhando boatos de que bolsas serão cortadas. Passou para o
segundo item da pauta: Núcleos. Disse que há algum tempo aprovaram uma Resolução relativa aos Núcleos,
mas que ainda não foi implementada. Pediu aos Diretores que façam o levantamento dos núcleos nos Centros,
para poderem começar a implementação, de acordo com o que foi aprovado. Passou para o terceiro item da
pauta: Calendário Acadêmico. Informou que foi colocado na pauta com o objetivo de estabelecer o início da
discussão, pois as Câmaras irão trabalhar no assunto. Disse que a Reitoria acha que infelizmente no próximo
semestre ainda não poderão ter aulas presenciais. As AARE continuarão, com a diferença de poderem
oferecer algumas aulas práticas, com pequenos grupos, para os dois últimos anos de cada curso, mas esse
ainda é um assunto a ser discutido. O Prof. Manuel Molina disse que hoje pela manhã teve reunião com a
Câmara de Graduação, e o assunto foi o calendário 2021. Ficou claro para todos que no início de 2021 não
haverá vacina, e com isso será impossível o retorno às aulas presenciais. Os cenários para 2021 ficarão claros
ao longo dos primeiros meses do ano, mas não se sabe quando. As discussões dos calendários serão levadas
para os diversos colegiados, e depois trazidas à Câmara de Graduação. Estão trabalhando em um instrumento
para avaliação das AARE até o final deste mês. Percebeu que há um grande desejo de querer retornar com
disciplinas remotas, com direito a notas e frequência, dentro do calendário 2021. Há um entendimento geral de
que AARE não mais, pois já houve aprendizagem suficiente, tanto dos professores, quanto dos estudantes.
Estão preocupados com as disciplinas do CCT que não foram oferecidas. O Reitor disse que se a situação é a
mesma, não há como ter disciplinas, que são presenciais. Mas é um assunto que será discutido. O Prof. Oscar
disse que seria bom começarem a tratar da renovação do contrato com a Google, pois parece que o contrato
vence em março do próximo ano. Em relação às disciplinas para calouros, nenhum teve aula de cálculo I, e
havendo ingresso em 2021, terão que juntar calouros 2020/2021, mais os repetentes. Alertou que tem
percebido por comentários que alguns professores alegarão que não são obrigados a dar aulas, e quem já
ministrou AARE nesse semestre, pode não querer oferecer mais, porque outros professores não estão
oferendo atividades. Disse que isso, embora seja um comportamento infantil, já está começando a ouvir, e
acha que é preocupante. O Prof. Luis Passoni informou que em relação à velocidade da internet, conseguiram
fazer a licitação, o contrato foi assinado, e agora estão aguardando a empresa  enviar o seguro. A empresa tem
o prazo legal de 30 dias, e nada pode ser feito, além de aguardar esse prazo para poder fazer o empenho.
Com relação aos tablets, informou que a UERJ já liberou a ata e já foi feita a  adesão. Acredita que agora será
um processo mais rápido. Com relação aos chips, fizeram uma descentralização dos recursos para o
PRODERJ que fará a compra. Esclareceu que os recursos para essas compras vieram da  fonte 122, do fundo
de combate a pobreza, e com isso precisarão de uma boa justificativa para o oferecimento dos tablets aos
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docentes. O Prof. Vanildo perguntou se existe uma programação para liberação dos calendários da graduação
e da pós-graduação. O Reitor respondeu que o COLAC que deverá aprovar o calendário será na primeira
semana de dezembro, desse modo terão até lá para discutir, e em seguida colocar para aprovação no
CONSUNI, que será na mesma semana. O Prof. Vanildo disse que é bom saber que o assunto está
caminhando, para que as pessoas se programem. Informou que no CBB a discussão sobre AARE e disciplina
será no caminho do que o Prof. Manuel Molina colocou, pois entendem que seria melhor no formato de
disciplinas. Caso seja mantido o formato de AARE, que também se mantenha caráter opcional. O Reitor disse
que na AARE acredita que a manutenção da flexibilização será mantida, e nesse semestre, apesar disso a
adesão foi grande. O Prof. Manuel Vazquez disse que houve uma boa aceitação nas AARE. Ficou
preocupado com algumas informações. Entre elas, o SISU no final de março com a Universidade recebendo
calouros em abril ou maio. Tem um período em que terão que fazer alguma coisa para os veteranos. Ficou
preocupado também com o que disse o Prof. Oscar, que trouxe um fato, ninguém fez cálculo I, e fica
pensando no impacto disso para os alunos. Observou que o número de bolsistas de apoio ao ensino vem
caindo ano a ano, e quando começarem as aulas presenciais a demanda por esse bolsista será grande. É
preciso começar a fazer uma gestão para conseguir esse bolsista, já que não vai contratar professores. Disse
que se preocupa com a pandemia, mas também se preocupa com o momento imediatamente após a pandemia,
pois haverá cursos que o aluno vai entrar sabendo que vai atrasar, devido à falta de professores. O Reitor
disse que concorda, e também se preocupa com o período pós-pandemia. Informou que terão que contratar
bolsistas de apoio, e também irão fazer um levantamento da carga horária dos professores, além de levantar
onde os estudantes de pós-doutorado estão atuando, pois a intenção era que atuassem na graduação. O
Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. O Prof. Rodrigo pediu esclarecimentos sobre a
conjuntura do ensino superior de Campos a partir do FIDESC, pois lembrou que quando  participava de suas
reuniões também havia o propósito da integração entre as instituições e, lembrando da fala do Reitor quanto a
pensar "fora da caixinha",  perguntou se a possibilidade de fazer disciplinas em outras instituições tem sido
pauta de discussão no FIDESC. O Reitor disse que o FIDESC não funciona como ele gostaria, mas no
convênio que assinaram com a UFF, está especificada essa questão, e será implementada na graduação e na
pós-graduação.  No caso do IFF, a intenção é tentar tirar o polo EAD do IFF de Macaé e colocar na cidade
universitária em Macaé, e assim os estudantes da UENF poderem fazer o ciclo básico no polo do IFF, e os
alunos de IFF poderem fazer disciplinas profissionalizantes com a UENF. Estão pensando também em abrir
cursos das duas universidades, UENF/IFF em Macaé.  O Prof. Vanildo disse que chegou ao seu
conhecimento um Decreto de crédito suplementar e cita a UENF. Perguntou se esse Decreto altera alguma
coisa no financiamento da UENF. O Reitor respondeu que não altera em nada. O Prof. Vanildo perguntou se
o livro do aniversário de 25 anos da UENF será editado. Se não forem lançar o CBB está manifestando a
intenção de lançar o Livro dos 25 anos do CBB. O Reitor respondeu que quem está à frente do lançamento
do livro é a Profª Teresa Peixoto, e vai verificar com ela. Caso não seja lançado, libera para o lançamento do
livro do CBB. O Prof. Olney avisou que estão abertas as inscrições para substituição de bolsistas nos projetos
de extensão. A Profª Maura informou que alguns projetos em agências de fomento estão abertos, entre eles o
edital FINEP sobre materiais avançados e minerais estratégicos. A FAPERJ tem cinco editais abertos, e
podem ser consultados na página da FAPERJ. Pediu aos Diretores para ajudar na divulgação, pois o período
é curto para submeter os projetos. 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.
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Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
03/12/2020, 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
10404733 e o código CRC 2180FEBE.
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