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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro, às catorze horas ocorreu on line, através da Plataforma Google
Meet, a sexcentésima quinquagésima nona reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 1-
Informes; 2- Patrimônio salas do E1; 3- Comissão de ética; 4- Permuta de vagas; 5- Assuntos gerais. Estavam
presentes, Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Rosana Rodrigues – Vice-
Reitora; Profa. Valdirene Moreira Gomes – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof.
Manuel Antonio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de
Extensão e Assuntos Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof. Rodrigo da Costa Caetano –
Diretor do CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Prof. Vanildo Silveira – Diretor do
CBB; como convidados Prof. Luis Passoni – Chefe de Gabinete, Profa. Helena Hokamura – Chefe do
Hospital Veterinário, Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor de Administração, Prof. Geraldo Marcio
Timoteo – Diretor da AgiUENF, Sr. Marcelo Viana Pacheco – Prefeito do campus, Sr. Carlos Vitor da Silva
– Assessor de Comunicação. Dando início à reunião o Prof. Raul passou ao primeiro item da pauta. 1-
Informes – a) reunião com a ASJUR sobre as mudanças propostas para a resolução do novo PCV, aprovada
no CONSUNI (alteração na Lei 4.800), a mudança pode ser feita. b) enquadramentos – o processo dos
enquadramentos está sendo finalizado e na próxima semana vai ser encaminhado para a Comissão encarregada
de dar o parecer sobre os enquadramentos, acredita que não teremos maiores problemas, todo o processo
está bem fundamentado. c) bolsa de apoio extra para os cotistas – as bolsas devem ser aprovadas pelo
COLAC, por questão de prazo, serão aprovadas ad referendum do COLAC e depois haverá a
homologação no Colegiado. d) bloqueio de verbas de projetos que são administrados pela FUNDENOR – a
FUNDENOR está com diversos processos trabalhistas de funcionários que foram contratados para
executarem um projeto da EMATER, que não repassou os recursos, como as obrigações trabalhistas eram
responsabilidade da FUNDENOR está havendo bloqueio das contas da Fundação para fazer os pagamentos,
com isso os recursos da Universidade administrados por ela também foram bloqueados, com isso alguns
projetos da UENF estão sendo prejudicados, como um do LENEP. O Prof. Raul se propõe a se reunir com
o juiz responsável por determinar os bloqueios nas contas da FUNDENOR e explicar que os recursos de
projetos são recursos da Universidade administrados por aquela Fundação, hoje além da FUNDENOR temos
outras agências credenciadas para administrar os projetos e outra em processo de credenciamento. e)
nomeação de professores concursados – já foram nomeados 3 professores, sendo dois do CCT (um do
LCFIS e um do LCQUI), e um do CBB (LQFPP); em seguida serão chamados mais 03 e assim por diante,
até serem chamados os 12 concursados, com a convocação seguindo a ordem alfabética, e alternando entre
os Centros com professores a serem chamados. O Prof. Vanildo lembrou que a nomeação do Prof. Glauber
Dias já foi publicada, e ele foi o 2º colocado, enquanto a publicação da nomeação da Profa. Sheila Araújo,
que foi a 1ª ainda não saiu. Observou que provavelmente tenha havido alguma falha na comunicação, e por
isso, o RH informou que o Prof. Glauber não pode assumir antes da 1ª colocada. O Prof. Raul esclareceu
que a contratação dos concursados se dá em duas etapas, nomeação e posse, as nomeações estão sendo
feitas, e a do Prof. Glauber já foi publicada, estão aguardando a publicação da nomeação da Profa. Sheila
para dar posse aos dois. O Prof. Vanildo solicitou que a lista dos próximos professores a serem nomeados
seja disponibilizada, e o Prof. Raul disse que vai providenciar. f) enquadramentos – O Prof. Raul informou
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que teve uma reunião com a presidente da comissão Central de Carreira Docente, Profa. Rita da Trindade
Ribeiro Nobre Soares e o presidente da Comissão Central de Carreira Técnico-Administrativa, para
discutirem os problemas e as mudanças que foram solicitadas à UENF e sobre as informações a respeito do
enquadramento e reenquadramento, a partir de 2013, já que a ASJUR entende que não há grandes
problemas, caso haja alguma coisa a ser corrigida são problemas simples de serem resolvidos. g) editais de
licitação - algumas licitações ocorrerão no próximo dia 03, serão realizados três pregões eletrônicos, um para
substituição de baterias de nobreaks e dois para serviços de manutenção de equipamentos, até o final do ano
deverão ocorrer mais quatro ou cinco pregões. h) instalação de nova internet - o Sr. César informou que a Oi
entrou em contato para agendar a vistoria para o cabeamento da rede, o André da DIC está acompanhando a
instalação da nova internet. Continuou dizendo que o processo de compra dos chips, se não apresentarem
recursos, deve finalizar hoje, com a declaração do vencedor. O Prof. Manuel Vasquez solicitou que a
internet chegue até o Colégio Agrícola, nas áreas ocupadas pela UENF hoje e já para o caso da incorporação
do Colégio, não sabe se para isso haverá necessidade de um termo aditivo, essa expansão da internet para o
Colégio Agrícola é uma solicitação antiga dos servidores que estão lotados lá. O Prof. Raul ficou de verificar
se há necessidade de aditivo no contrato. i) situação do Colégio Agrícola – o processo de incorporação ainda
está com a FAETEC, houve uma reunião com o pessoal do Colégio, um dos problemas discutido foi a
situação dos professores de apoio, que são quatro docentes, 01 agrônomo, 01 médico veterinário e 02
licenciados em ciências agrícolas que são contratados para o curso de técnico agropecuário, cujas atividades
não se encerrarão em dezembro, porém a FAETEC sinalizou com o término dos contratos desses profissionais
em dezembro, com a chegada provável de novos profissionais apenas em março de 2021. Esse é um
problema para o qual teremos que buscar solução. O Prof. Raul considera importante fazer a demarcação
das áreas de pesquisas e serem identificadas pelo nome da pesquisa e não pelo nome das pessoas
responsáveis pela pesquisa. O Prof. Vanildo questionou sobre os pregões e licitações de manutenção que têm
carta de exclusividade, que parece que estão parados. O Prof. Raul esclareceu que quando tem carta de
exclusividade não há licitação, a manutenção será feita com verba descentralizada da FAPERJ. Está sendo
feito um levantamento geral do que está no setor de compras, existe um grande número de processos abertos,
os processos da FAPERJ estão em andamento. O Sr. César ficou de encaminhar um processo com todas as
informações. O Prof. Molina se manifestou dizendo que teria uma reunião da Câmara de Graduação com
alunos, mas, por problemas com a internet foi suspensa. O calendário para o próximo ano, o levantamento do
número de estudante que necessitam de aulas práticas – 1/3 final do curso, editais de transferência interna,
externa e de reingresso, estavam entre os itens de pauta da reunião. Informou que a partir do dia primeiro de
dezembro estará de férias. O Prof. Rodrigo perguntou sobre a questão dos telhados, adequação energética
do CCH e a dedetização. O Sr. César informou que a adequação elétrica, o reparo dos telhados, e o
combate a incêndio estão incluídos no planejamento, a questão da adequação da rede elétrica está
encaminhada. O Prof. Rodrigo sugeriu que a dedetização fosse feita logo aproveitando o período que a
Universidade está funcionando com pouco pessoal. A Profa. Valdirene informou que na última reunião da
CPPG definiram a data do III Fórum da Pós-Graduação para o próximo dia 9, na próxima semana serão
abertas as inscrições e será feita ampla divulgação. Lembrou que toda a programação será de forma remota e
há necessidade dos e-mails estarem corretos para que os links sejam enviados. O Prof. Raul informou que a
talvez não haja necessidade de fazer a compensação de vagas, se for necessário a ASJUR vai se reunir com o
pessoal do CCT para esclarecer a questão. O Prof. Vanildo sugeriu que aguardassem a contratação dos 12
professores, e que ele recebeu, no grupo, documento sobre a compensação de vagas mas não considerou
porque não foi o encaminhamento dado, sugeriu esperar 15 dias para ver se vai ser necessária a consulta sobre
compensação de vagas. O Prof. Raul argumentou que se concordarem com a compensação de vagas ele
pode levar isso ao Governador, caso contrário, só poderemos abrir concurso para as vagas que estão
liberadas. O Prof. Vanildo disse que o CBB é a favor da compensação de vagas desde que não haja perdas,
hoje eles têm três vagas bloqueadas pelo decreto e três liberadas. O Prof. Raul lembrou que haverá novas
aposentadorias e teremos alguns Laboratórios em que as vagas não poderão ser abertas para concurso. O
Prof. Rodrigo se manifestou dizendo que, a princípio, nenhum Laboratório do CCH é favorável à
compensação de vagas e solicitou apoio da Reitoria para a realização dos concursos. 2 – Patrimônio salas do
E1 – O Prof. Raul solicitou que fossem indicados os agentes patrimoniais que serão responsáveis pelos bens
das salas do E1, tendo ficado assim definido - CCT – Profa. Annabell Tamariz, salas 205, 207, 213 A, 219 e
220. O Prof. Rodrigo informou que a responsável pelo patrimônio das duas (02) salas do CCH será a Profa.
Joseane. O CBB tem quatro (04) salas, sendo duas (02) da graduação e duas (02) da pós-graduação. Foi
levantada a questão da mudança das cadeiras de uma sala para outra, sem o devido retorno do bem com o
patrimônio corretamente identificado para a mesma sala.O Sr. Pacheco esclareceu que a falta de controle das
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cadeiras é um problema antigo, e hoje ele tem o cuidado de quando as salas são utilizadas para vestibular, ou
concursos ele faz o controle das cadeiras que são retiradas das salas para que retornem para os mesmos
lugares. O Sr. César sugere que haja uma marcação, utilizando cores definidas para cada Centro, para
facilitar o controle das cadeiras de sala de aula, e esse controle é complicado porque os alunos e professores
tiram as cadeiras que acabam não retornando para a sala de origem. O Prof. Manuel se manifestou dizendo
que o CCTA tem interesse em ocupar as salas do P10, e fazer permuta com as do E1. O Prof. Raul ficou de
procurar uma solução para que o CCTA possa ocupar as salas do P10. 3- Comissão de ética – o Prof.
Vanildo esclareceu que o CBB já enviou os nomes, o Prof. Oscar informou que no CCT não houve
candidato para a eleição dos representantes na Comissão de Ética, nem para a de enquadramento, e ampliou o
prazo das inscrições para ver se alguém se candidata. O Prof. Rodrigo questionou se o mandato dos
professores representantes do CCH, Profa. Clareth e Prof. Leonardo Miguel, expirou. Lembrou da
necessidade de termos o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos e perguntou se tem previsão para
a criação no próximo ano. O Prof. Raul espera que no próximo ano a comissão seja criada e acredita que
possamos continuar a contar com a parceria da Faculdade de Medicina de Campos. 4 – Permuta de vagas –
já discutida; 5 – Assuntos gerais – O Prof. Vanildo ressaltou a importância de voltar a discutir a questão da
reforma dos telhados, de forma emergencial e colocar em prática a licitação, no CBB dois (02) laboratórios
estão com problemas sérios de goteiras. O Sr. César esclareceu que o processo de manutenção dos telhados
foi encaminhado para a Comissão de Pregão para providenciar. O Sr. Pacheco esclareceu que o anexo do
CCH já está adequado em termos de parte elétrica e pronto para uso, falou em fazer o redirecionamento dos
telefones, e que os aparelhos de ar condicionado serão instalados conforme projeto. Quanto a
impermeabilização dos telhados, a ideia é fazer, ao mesmo tempo, no maior número de prédios de uma vez.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 30 minutos.
 
 

 

 

  Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                                                                                        Maria Beatriz
Pessanha Boeschenstein

 Reitor                                                                                                                                        Secretária ad
hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 05/02/2021,
às 08:50, 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 Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Secretária
Geral, em 05/02/2021, às 10:45, 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
11257112 e o código CRC 44405A13.
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