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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 658ª (SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas
e dez minutos, a sexcentésima quinquagésima oitava 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. Marcelo Trindade, representando o 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; Profª Maria Priscila
Pessanha de Castro - Assessora da Villa Maria; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus e a Srª. Tânia
Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das
atas das 656ª e 657ª reuniões; 3 – Funcionamento do Hospital Veterinário; 4- Contratação de Docentes; 5-
Assuntos Gerais. O Reitor deu inicio a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou sobre as
estratégias para dar posse aos professores concursados. Disse que a estratégia que está sendo usada é a de
publicar a posse de três professores por vez. As primeiras três posses já foram publicadas, e o próximo
encaminhamento será na quinta-feira. O critério que está sendo utilizado é a ordem alfabética por Centro; Hoje
participaram de reunião com a UFF para tratar do convênio que dá atendimento psicológico a comunidade da
UENF. Disse que o atendimento será a distância, nesse primeiro momento. O Prof. Olney completou a
informação dizendo que o início dos atendimentos será em fevereiro/2021; Em relação aos editais dos chips
informou que a empresa vencedora foi a Claro, com valor unitário de R$27,00. No outro edital dos chips feito
através da PRODERJ, a VIVO foi a vencedora com valor unitário de R$47,00 e está na fase final; Informou
que foi lançado um edital de licitação para elaboração de um projeto de combate a incêndio; Informou sobre
os vários pregões de compras que irão ocorrer até o final do ano; Disse que as carteirinhas dos estudantes
estão sendo implementadas por meio do sistema acadêmico, e serão no formato digital com certificação.
Parabenizou a equipe de TI por todo o trabalho realizado no sistema acadêmico. Não havendo mais informes,
passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 656ª e 657ª reuniões. Informou que o Prof.
Rodrigo enviou algumas correções, e não havendo mais manifestações, colocou as atas em votação. As atas
foram aprovadas com uma abstenção. Passou para o terceiro item da pauta: Funcionamento do Hospital
Veterinário. Informou que na quarta-feira participou da reunião do CONCEN do CCTA. Em relação à
residência veterinária, disse que recebeu recentemente da Coordenação do Programa um documento com
informações e questionamentos.  No documento consta a existência de um Fórum de Residência Veterinária, e
ficou demonstrado na ata do Fórum que até setembro não havia nenhum hospital no Brasil funcionando. Em
outubro alguns voltaram a atender e outros permaneceram fechados. Disse que mesmo sem ter conhecimento,
as decisões da Reitoria, em relação à residência veterinária, coincidiram com as decisões do Fórum. Informou
que a Coordenação do Programa decidiu abrir um novo edital para residentes, mas a Reitoria entendeu que
não era possível, tendo em vista a existência de um número fixo de bolsas, e não haver recursos disponíveis
para novas bolsas. Na reunião que participou no CCTA,  explicou que a Coordenação do Programa deveria
ter se reunido com os residentes para saber se algum deles abriria mão da bolsa, para que a Reitoria pudesse
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autorizar a abertura de edital com o número de bolsas que possivelmente fossem liberadas. Deixou claro que
existe a responsabilidade da Reitoria com os recursos e a manutenção das bolsas no próximo ano. Esclareceu
que o hospital não está totalmente fechado, pois existem projetos de pesquisa e extensão, inclusive com
atendimento de grandes animais. Não está aberto para atendimento à população, devido à pandemia, a fim de
evitar aglomeração. A Profª Helena informou que o Fórum é movimentado pelos Coordenadores das
residências multiprofissionais. Disse que é um consórcio entre o Ministério da Educação e o Ministério da
Saúde, e que a medicina Veterinária se encaixa somente em algumas unidades. Informou que participam do
Fórum as universidades federais e que as estaduais estão desarticuladas. Disse que estão enfrentando um
problema severo de falta de compreensão, e é lamentável que pareça que tenham que privilegiar a vida de
animais em detrimento à vida dos que atuam nos hospitais veterinários. Pediu desculpas pelo ataque que os
pares estão fazendo à Instituição, e disse que quando optam por trabalhar com a saúde animal, também está
escolhendo trabalhar com a saúde humana. Disse que é triste ver dentro da Instituição a falta de compreensão
e de lógica, quando todo o país está vivendo a mesma situação. O Reitor comentou que foi feito um abaixo-
assinado solicitando a abertura do hospital, e que um canal de TV esteve na Universidade para fazer uma
reportagem, e pôde esclarecer o compromisso da Universidade com os animais e os serviços que o hospital
oferece para a comunidade. O Prof. Manuel Vazquez agradeceu a presença do Reitor na reunião do CCTA, e
em relação às bolsas da residência, disse que como é obrigatória para os residentes, não havendo recursos
não pode haver bolsas.  Esclareceu que há uma dificuldade das pessoas entenderem que é uma negociação.
Foi feito um diagnóstico e constatado que cinco residentes vão integralizar a carga horária em fevereiro. Disse
que isso contradiz o que alguns professores estão dizendo, que os residentes não estão podendo trabalhar,
pois se estão integralizando, é porque estão trabalhando. Com isso, no edital constarão cinco bolsas,
vinculadas à conclusão dos cinco residentes, mantendo assim a quantidade de bolsas no mesmo patamar. O
Prof. Olney informou que a Câmara de Extensão se reuniu e tratou da possibilidade de abertura de novos
editais, e ficou decidido que irão prorrogar o PBEX 2020 para garantir as bolsas que têm hoje. Disse que
recebeu uma demanda para abertura de edital aditivo para novos projetos, e sua resposta foi de que não há
previsão orçamentária para novas bolsas. A Profª Rosana, ainda sobre a questão da Residência em Medicina
Veterinária, disse que é importante resgatar um pouco do histórico da criação do Programa.  Informou que a
Residência foi criada no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação, e que uma das primeiras medidas da gestão
anterior foi trazer o Programa de Residência para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A mudança
demandou um grande esforço nos Colegiados, Câmaras e Conselhos, e a administração passou a cuidar com
muito cuidado do Programa. Foi implementado o aumento do valor das bolsas, que anteriormente era de
R$1800,00, e foi reajustado para R$3.300,00, ficando acima do valor da bolsa de doutorado. Na gestão
anterior o Programa contava com dezesseis bolsas, e hoje conta com vinte e seis. Disse que é importante ficar
claro que a Universidade vem investindo no Programa de Residência em Medicina Veterinária. Esclareceu que
nesse momento não é possível abrir novo edital, sendo o mais adequado para o momento prorrogar a bolsa de
quem necessitar permanecer no Programa para cumprir a carga horária. É importante ficar claro também que
não há interesse em reduzir o número de bolsas, mas garantir o pagamento aos que se encontram no sistema.
O Reitor completou a informação dizendo que no início de sua gestão a Coordenadora do Programa não
recebia gratificação pelo cargo, e assim que assumiu conseguiu atender também essa demanda. Ficando claro
que estão trabalhando pelo fortalecimento do Programa, e que a Reitoria tem tratado a todos de forma
respeitosa. Disse que a Reitoria está aberta a conversar com todos, e que os Diretores dos Centros, sempre
que sentirem necessidade de esclarecimentos, poderão convidar a Reitoria para participar dos seus Conselhos.
O Prof. Manuel Vazquez esclareceu que o CONCEN do CCTA em momento algum teve a intenção de
aumentar o número de bolsas do Programa de Residência, tanto que a primeira decisão do Conselho foi negar
o edital, tendo em vista o fato de não haver recursos. Disse que o que irá tramitar no Conselho de amanhã, é o
novo fato de que saindo cinco residentes, poderá ser aberto edital com cinco vagas. O Reitor passou para o
quarto item da pauta: Contratação de Docentes. Explicou que a metodologia que estão adotando para dar
posse aos professores está funcionando, mas que gostaria de insistir para que houvesse a manifestação dos
Laboratórios sobre a compensação de vagas, no caso de haver necessidade de utilizar essa metodologia. O
Prof. Marcelo Trindade solicitou informações sobre as vagas que estavam bloqueadas. O Reitor explicou que
as vagas ocorridas depois de 2017 estão bloqueadas em função do RRF, mas que estão trabalhando com a
possibilidade de serem usadas. O Prof. Marcelo Trindade perguntou se existe a possibilidade de serem
abertos novos concursos. O Reitor respondeu que o que está impedindo a realização de concursos hoje é a
pandemia. Orientou que os Laboratórios que tenham vagas abertas recentemente devem iniciar o processo de
abertura de concurso, pois é um processo continuo, a fim de que as vagas não fiquem obsoletas. O Prof.
Rodrigo informou que está aguardando as manifestações dos Laboratórios em relação à possibilidade de
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compensação de vagas. Solicitou um quadro atualizado das vagas, pois no que receberam não consta a vaga
do LGPP, possivelmente relativa ao Prof. Frederico Vidigal, mas que está verificando junto à GRH a
informação. O Reitor solicitou que os Laboratórios analisem o quadro de forma crítica, a fim de corrigir algum
erro de informação.  O Prof. Luis Passoni informou que o quadro de vagas divulgado foi bem trabalhado com
a Chefia de Gabinete e o GRH, a fim de que tenham um controle efetivo. Pediu que qualquer divergência
encontrada seja informado o nome do professor que deu origem a vaga. O Reitor solicitou ao Prof. Rodrigo
que informe o histórico da vaga, a fim de que seja analisado e a vaga incluída no quadro, se for o caso. O Prof.
Manuel Vazquez perguntou como está à negociação com o Governo para abertura de concurso. O Reitor
esclareceu que o problema maior é a instabilidade política no Estado, pois os assuntos que negociam com um
grupo, precisam reiniciar com outro. Disse que gostaria de dar certeza a todos, mas que é um processo de
negociação constante, com sobressaltos a todo o momento. O Reitor lembrou que está aguardando as
informações solicitadas aos Centros sobre os núcleos, e também sobre o agente patrimonial que ficará
responsável pelos bens das salas de aula do E-1. O Prof. Rodrigo disse que a GRH informou que a vaga do
Prof. Frederico Vidigal já foi ocupada, e que diante dessa informação, irá solicitar a Chefia do Laboratório o
histórico da vaga.  O Reitor passou para o último item de pauta: Assuntos Gerais. Não havendo membros do
Colegiado com assuntos gerais a tratar, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze
horas e quarenta e cinco 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 05/02/2021,
às 08:48, 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
05/02/2021, às 08:56, 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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