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ATA DA 660ª (SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
– UENF
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
dez minutos, a sexcentésima sexagésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul Ernesto
Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª. Rosana Aparecida Giacomini – Representando o Pró-
Reitor de Graduação; Prof.ª Valdirene Gomes – Representando a   Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta- Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Juraci
aparecido Sampaio – Representando o  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 da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo.  Compareceram como convidados: Prof. Luis
Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário;  Prof.
Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé e a  Srª.
Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2-
Encerramento do ano;  3 –Assuntos Gerais. O Reitor deu inicio a reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. Informou sobre a substituição da Secretária de Ciência e Tecnologia e do Presidente da FAETEC.
Alertou que a substituição da Secretária poderá afetar a contratação dos novos professores, pois o acordo
havia sido feito com ela. Disse que na sexta-feira o trâmite para publicação da posse dos últimos dois
professores que estavam aguardando, precisou ser acelerada em função da mudança. Informou que está
marcando uma reunião com o novo Secretário para apresentar as demandas da Universidade, e que também
está fazendo contato com os políticos. Em relação à substituição do Presidente da FAETEC, disse que não
sabe como ficará toda a negociação que já havia sido feita em relação à Escola Agrícola, mas que tem no
processo um parecer jurídico favorável, e espera que seja mantido. O Prof. Vanildo perguntou se os
candidatos que ficaram em segundo lugar nos concursos do LFBM e do LCA seriam convocados para
entrega dos exames, ou se ainda dependeria de negociação. O Reitor respondeu que mandou convocar alguns
candidatos, mas que o processo do LCA está na ASJUR. A Prof.ª Valdirene disse que a data do terceiro
Fórum de Graduação foi alterada para o dia dezesseis de dezembro. As inscrições poderão ser feitas através
da página da Pós-Graduação. O Prof. Manuel Vazquez informou que no CCTA estão com treze eleições
abertas, e que a votação, que começou ontem, irá até hoje às vinte horas. Disse que estudantes da graduação,
principalmente os da medicina veterinária, solicitaram uma reunião, e pediram que fosse verificada a
possibilidade de modificação do Regimento, de modo que os estudantes possam votar nas eleições para as
coordenações dos cursos. Informou que levará o assunto para o CONCEN do CCTA, mas que de antemão
manifesta que, em sua opinião, é um pleito bastante justo. O Reitor disse que os estudantes podem apresentar
suas demandas ao CONSUNI por meio dos seus representantes. Lembrou que a discussão do Regimento no
CONSUNI foi adiada devido à demanda do PCV. Disse que a solicitação dos estudantes é justa, e lembrou
que eles já conseguiram o direito de votar nas eleições para chefia do hospital veterinário, por meio do
Regimento do hospital aprovado no CONSUNI. O Prof. Luis Passoni informou que até amanhã estará sendo
divulgado o edital para a eleição do chefe do hospital. O Prof. Rodrigo disse que no próximo ano acontecerão
as eleições para as coordenações de pós-graduação, e perguntou como se dará o cadastro do e-mail para que
os membros externos participem do processo eleitoral. Disse que sua dúvida é se eles podem votar com o e-
mail que já possuem, ou se precisam criar um e-mail institucional da UENF temporário. O Prof. Luis Passoni
respondeu que podem votar com o e-mail da instituição da qual são servidores. Esclareceu que insistem no e-
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mail institucional por ser a garantia da identidade de quem está votando. O Prof. Rodrigo disse que é possível
que outros Programas tenham professores credenciados vinculados a universidades particulares. O Reitor
confirmou que pode ser o e-mail institucional próprio, mesmo o de instituições particulares. O Prof. Olney
informou que a Prof.ª Rosemary Bastos foi substituída pelo Prof. Gerson, que foi eleito o novo Coordenador
de Extensão do CCTA. Agradeceu a Prof.ª Rosemary o trabalho realizado durante os quatro anos da sua
gestão, e deu as boas-vindas ao Prof. Gerson. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Encerramento
do ano. Solicitou que os Diretores dos Centros informem à Reitoria quem ficará responsável por cada Centro
no período de recesso, que será do dia 21/12/2020 a 04/01/2021. Disse que pode ser feita uma escala de
sobreaviso, mas que seja informado o nome e o telefone para contato. Informou que será divulgada a escala
de plantão da Prefeitura do Campus e da Reitoria, para o caso de ocorrer alguma emergência. O Reitor
agradeceu a todos pelo trabalho em equipe durante o ano, que foi muito difícil, mas que apesar da pandemia e
de toda dificuldade conseguiram colocar a Universidade para frente com a colaboração de todos. Nada mais
havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e vinte e
cinco minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 05/02/2021,
às 08:49, 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 08:55, 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
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