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Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
dez minutos, a sexcentésima sexagésima quarta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes membros: Prof. Raul
Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Prof.ª
Manuel Antônio Molina – 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. 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; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo.  Compareceram como convidados:
Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Geraldo Timóteo – Diretor da AgiUENF; Prof.ª Maria
Priscila P. Castro – Diretora da Villa Maria; 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. O Prof. Raul
iniciou a reunião com o único item da pauta: Informes. Disse que ainda está aguardando dos Centros, a
informação com as indicações dos agentes patrimoniais que ficarão responsáveis pelas carteiras das salas de
aula do prédio da Reitoria; Informou que em acordo com a prefeitura do município, cedeu espaço na UENF
para o sistema de vacinação drive thru. Disse que a UENF não tem controle sobre o calendário de vacinação,
que neste momento está sendo para os profissionais de saúde acima de sessenta anos, inclusive os veterinários.
A Prof.ª Rosana informou sobre a listagem dos servidores que ainda não enviaram o SISPATRI. Disse que
cinquenta e cinco pessoas ainda não enviaram, e que a GRH está preocupada, pois o prazo final é dia quatro
de fevereiro. Falou que a GRH está fazendo uma força tarefa para que todos enviem o SISPATRI. O Reitor
pediu que a Prof.ª Rosana divulgasse a listagem no grupo do COLEX. O Sr. Pedro Cesar disse que também
está fazendo contato com as pessoas, e que é preocupante, pois quem não enviar terá o salário cortado. O
Prof. Raul informou que a OI instalou a internet em Macaé, e que no dia de hoje está prevista a instalação na
Villa Maria. A instalação na UENF ainda será marcada. A Prof.ª Maria Priscila informou que recebeu uma
visita da OI, que verificou as instalações e detectou a necessidade de desobstruir o duto por onde passará o
cabo de fibra óptica, mas que talvez isso seja resolvido ainda hoje. O Prof. Raul informou que na reunião do
COLAC, realizada ontem, foram aprovados os calendários da graduação e da pós-graduação para os
semestres 2021-1 e 2021-2. O Prof. Olney informou que a UFF entrou em contato com ele para saber
quando poderão iniciar os atendimentos psicológicos, relacionados ao projeto de saúde mental e ações
preventivas na modalidade remota.  O Prof. Raul respondeu que já podem começar, pois há muita gente
precisando. A Prof,ª Rosana informou que foram procurados pelo curso de mestrado profissional do IFF, que
apresentou com a proposta de ofertar treinamento para o aperfeiçoamento de  aulas online. Disse que
encaminharam hoje pela manhã a minuta do projeto, mas que ela ainda não teve tempo de analisar
integralmente o documento. Falou que a ideia é transformar o projeto em uma ação interinstitucional entre a
UENF e o IFF, a fim de que essa demanda passe a ser uma atividade de rotina. O Prof. Molina informou que
hoje aconteceu uma reunião da Câmara de Graduação, onde alguns pontos da reunião do COLAC, ocorrida
ontem, puderam ser discutidos. Disse que irão encaminhar um documento para Reitoria, que tratará da questão
das notas e da frequência nas AARE, que deverá ser apreciado pelas instâncias superiores da UENF.
Informou que ontem foi divulgado o resultado do edital de transferência, onde a medicina veterinária se
destacou com sessenta e um candidatos. O Prof. Manuel Vazquez perguntou como está à discussão de
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ingresso de novos calouros. O Reitor respondeu que a ABRUEM está em contato com a Secretaria de Ensino
Superior, que informou que a listagem final de todo o processo do ENEM estaria pronta no final de abril, e
que as matrículas estão previstas para junho. Sendo assim, os calouros ingressarão no segundo semestre do
período especial de 2021, que de acordo com o calendário aprovado ontem, será em agosto. Disse que em
março de 2022 entrará outro grupo de calouros, e espera que até lá já estejam trabalhando de forma
presencial. Acrescentou que poderão ter problemas com falta de professores para as disciplinas do ciclo
básico, mas espera suprir essas demandas com professores bolsistas de apoio ao ensino. Disse que está
pensando em fazer um movimento para pedir apoio aos professores para ministrarem disciplinas do ciclo
básico, caso a comunidade concorde que é uma boa ideia. O Prof. Oscar falou que a falta não será apenas de
professores, mas também de salas de aulas. Com a demanda de cálculo I, irão precisar de muitas salas de
aula, e que o  agravamento dessa falta de salas será maior em 2022. O Reitor informou que está contando com
o prédio P-10 e também com a utilização do centro de convenções. Informou também sobre as outras
possibilidades de disponibilizar salas de aulas. O Prof. Molina falou que devem pensar na mobilidade entre as
instituições de ensino, inclusive de viabilizar aulas remotas para as disciplinas do ciclo básico. O Reitor lembrou
que essa mobilidade entre as instituições é uma via de mão dupla. Disse que está em tratativas com o IFF para
que eles possam aceitar estudantes do curso de engenharia de petróleo nas disciplinas do ciclo básico, mas em
contrapartida a UENF deverá oferecer para eles cursos profissionalizantes, com a participação dos
professores de Macaé. Falou de outras possibilidades de cooperação entre as instituições. O Prof. Manuel
Vazquez falou da má gestão das salas de aulas. Disse que as salas de aulas do CCTA ficam trancadas a noite,
quando poderiam estar sendo utilizadas pelo CCT. Falou da dificuldade e da falta de estrutura de se fazer uma
turma mista, um grupo presencial e um grupo remoto. Sugeriu que algumas disciplinas de CEDERJ possam ser
utilizadas. O Prof. Vanildo disse que no CBB existe uma facilidade de mobilidade entre os cursos de biologia,
presencial e CEDERJ. Acha que o agora é preciso um pouco mais de paciência, e espera que no segundo
semestre já tenham professores vacinados, assim como alunos do grupo de risco. O Prof. Olney sugeriu que
aulas das disciplinas básicas sejam ministradas para um grande grupo com alunos dos diversos cursos,
utilizando o centro de convenções, quando não houver mais pandemia.  A Prof.ª Maria Priscila falou da
possibilidade de utilizar os recém-doutores nas aulas com turmas muito grandes, a fim de auxiliar os
professores.  Nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Raul agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às quinze horas.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 06/05/2021,
às 16:07, 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
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