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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às catorze horas ocorreu on line, através da
Plataforma Google Meet, a sexcentésima sexagésima terceira reunião do Colegiado Executivo, para tratar da
seguinte pauta; 1- Informes; 2- Representação no CONSUNI; 3- Enquadramentos; 4 – Assuntos
diversos. Estavam presentes, Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Maura
da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – Pró-Reitor de
Graduação; Profa. Marcia Giardinieri de Azevedo, representando o Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor
de Extensão e Assuntos Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Profa. Lilian Sagio Cezar –
Diretora em exercício do CCH, Profa. Annabell Del Real Tamariz – Diretora em exercício do CCT, Prof.
Vanildo Silveira – Diretor do CBB; como convidados Prof. Luis Passoni – Chefe de Gabinete, Profa. Helena
Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Profa. Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva - Chefe do
LAMET, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus Macaé, Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor
de Administração, Prof. Geraldo Marcio Timoteo – Diretor da AgiUEN, Sr. Marcelo Viana Pacheco –
Prefeito do campus. O Prof. Raul iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta. O Prof.Raul iniciou a
reunião falando, mais uma vez sobre a importância e necessidade de todos servidores fazerem o SISPATRI,
ainda há um grande número que não fez, solicitou a colaboração no sentido de divulgar nos centros. O Prof.
Manuel Vasquez falou da dificuldade que alguns servidores estão tendo para cumprir a exigência, muitos
estão tendo que ir a UENF para que algum colega ajude, outros não têm acesso à internet. O Prof. Raul
sugere que no Colégio Agrícola disponibilizem computador para que os servidores possam fazer e SISPATRI
e em Itaocara fazer no polo do CEDERJ, há necessidade de criar uma infraestrutura para resolver o problema,
o papel da administração é ajudar a resolver as dificuldades. Continuou dizendo que a questão do SISPATRI
tem sido divulgada de várias maneiras, não há como dizer que não sabia que tinha que ser feito. 1- Informes –
O Prof. Raul informou que A) quase toda a representação no CONSUNI será mudada, os mandatos estão
terminando, solicitou aos diretores que informassem os novos representantes. B) em fevereiro haverá um
CONSUNI especial em homenagem ao Prof. Carlos Alberto Dias. O Prof. Victor vai encaminhar a proposta
para  campus Macaé tenha o nome do Professor, e sugere que amplie para convidados externos a
participação no CONSUNI; 2- Representação no CONSUNI – já falado anteriormente, necessidade de
encaminhar a lista atualizada dos representantes dos centros. 3- Enquadramentos –  Foi encaminhado ao
TCE a defesa feita sobre os enquadramentos que foram questionados. Os enquadramentos feitos antes de
2013, não têm problemas, estão sendo questionados os posteriores a 2013. Atualmente tem o caso de dois
técnicos que teriam direito à progressão, mas estão com problema no enquadramento inicial, os dois entraram
depois de 2013. O Prof. Raul explicou que a ASJUR está buscando uma forma legal para resolver a
situação, talvez uma saída seja colocar o enquadramento na lei de progressão. Vai ser criada uma comissão
para fazer o processo administrativo do enquadramento, e rever o primeiro enquadramento. O primeiro
enquadramento é fundamental para colocar o servidor de acordo com seu curriculum, o TCE não concorda
com isso, para ele o servidor deveria ficar 2 anos no nível inicial para depois ser enquadrado. Há necessidade
de avaliar se o enquadramento foi antes ou depois dos 2 anos, se feito antes dos 2 anos geraria uma dívida que
ficaria congelada até o parecer final do TCE, em caso de ter que devolver os valores considerados indevidos
pelo TCE, a dívida seria parcelas. O problema seria o TCE não aceitar o parcelamento da dívida. Os
enquadramentos feitos depois dos 2 anos não geraria dívida. A Comissão vai manter o direito de solicitar o
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enquadramento que só será pago depois de completar os 2 anos na UENF.  Ao enquadramentos feitos depois
dos 2 anos. O Prof. Manuel considera que o fato de não poder solicitar e receber o enquadramento logo no
início pode causar problema com os novos professores e vai ser difícil que outros se interessem em fazer
concurso porque terão que manter a remuneração inicial por 2 anos. O Prof. Raul reafirmou que a ASJUR
está empenhada em encontrar uma solução. 4 – Assuntos diversos  - O Prof. Manuel Vasquez manifestou
sua preocupação em relação às disciplinas de serviço que são oferecidas aos alunos dos cursos do CCTA, os
alunos estão começando os cursos sem estarem matriculados nas disciplinas, como existe um grande número
de repetentes as turmas vão ficar muito grandes, e consultou sobre a possibilidade de oferta das disciplinas. A
Profa. Annabell informou que encontrou o processo de solicitação das disciplinas e, apesar de a maioria dos
professores estarem de férias, encaminhou a solicitação. Ressaltou que em dezembro já havia começado
discussão, os professores ficam receosos de oferecerem, a distância, disciplinas que são mais complexas. A
solução seria contratar bolsistas com perfil diferente do que têm hoje, aulas a distância são diferentes das aulas
presenciais. O Prof. Manuel concorda que alguns conceitos são difíceis de serem passados nas AAREs,
continuou dizendo que os calouros que não têm disciplinas oferecidas pelo CCTA estão ficando quase sem
disciplinas.   O Prof. Victor Hugo perguntou sobre a manutenção preventiva dos geradores. O Prof. Raul
respondeu que o contrato para manutenção dos geradores e o de manutenção, sob demanda, da rede elétrica
já está sendo providenciado.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 horas e 15 minutos.
   
 
 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                       Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein
Reitor                                                        Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 04/05/2021,
às 10:01, 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 04/05/2021, às 10:44, 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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