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ATA DA 665ª (SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas
e dez minutos, a sexcentésima sexagésima quinta 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 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. 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 Maria Priscila P. Castro – Diretora da Villa Maria; Prof. Victor Hugo Santos –
Diretor do Campus Macaé; 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 da 652ª, 653ª
e 654ª reuniões; 3- Devolução dos Cilindros de Gases; 4- Indicação dos Agentes  Patrimoniais das
Salas de Aulas do E-1; 5- Matrículas Mediadas por Tecnologia da Informação; 6- Reedição da
Resolução CONSUNI 06 – AARE; 7- Assuntos Gerais.   O Prof. Raul iniciou a reunião com o primeiro
item da pauta: Informes. Informou que a internet de Macaé já está funcionando e amanhã deverão concluir as
instalações da Villa Maria. Quanto à internet do campus principal, tem informações de que talvez na próxima
semana as instalações já estejam concluídas; Informou que o processo de licitação para impermeabilização dos
telhados já saiu da ASJUR e foi para comissão de licitação com parecer favorável. Desse modo, em breve
estarão lançando o edital. Disse que os processos de adequação elétrica e de acessibilidade devem ser
liberados nesta semana pela ASJUR. Informou que até o final da semana já terão concluído o levantamento de
preços para as obras da Villa Maria. O Prof. Manuel Molina informou que hoje pela manhã ocorreu uma
reunião extraordinária da Câmara de Graduação, onde foi discutida a adesão ao SISU e também a
necessidade da frequência dos estudantes nas AARE. Disse que foi elaborado um documento que será
encaminhado para apreciação do CONSUNI. Também foi analisada uma alteração na Resolução CONSUNI
06. Informou que na reunião houve manifestação para solicitar ao Reitor a antecipação do CONSUNI, que
está previsto para ser realizado na primeira semana de março. Disse que foi homologado o edital de
transferência interna, externa e reingresso, e que o curso de medicina veterinária se destacou com o maior
número de interessados. Informou que a matrícula dos alunos que irão ingressar por meio do edital será feita
no formato digital, de modo que esse sistema de matrícula seja testado, já que são poucos os estudantes, e
assim poderem realizar as matrículas dos alunos do SISU nesse mesmo formato. Informou que na Câmara,
também ficou demonstrada a preocupação com as aulas práticas, e pensam na possibilidade de realizarem
algumas atividades presenciais. O Reitor perguntou se já foi feito o levantamento de quantas aulas práticas
estão represadas. O Prof. Manuel Molina respondeu que já cobrou essa informação, mas que até o momento
apenas o Prof. Ricardo Garcia do curso de Agronomia entregou o levantamento. O Reitor disse que essa
informação é muito relevante para que possam avaliar as possibilidades. O Prof. Manuel Vazquez  perguntou
quais áreas serão atendidas na licitação de adequação elétrica. O Sr. Marcelo Pacheco respondeu que serão
atendidos o P1 do CCTA, CCH e o prédio E-1 Reitoria. Disse que a área que fica localizada por trás do
CCTA deverá ser atendida em outra licitação, que possivelmente acontecerá em março. A Profª Rosana
informou que no dia 11 de fevereiro será comemorado o dia internacional das mulheres na ciência, e se o
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funcionamento estivesse normal estariam realizando um evento para comemorar a data, mas que irão marcar a
data com movimentação virtual nas mídias sociais. Lembrou que no dia 12 de fevereiro se comemora o Darwin
Day, e também será marcado por meio das mídias sociais. Parabenizou todas as mulheres cientistas, em
especial as cientistas da UENF. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas da
652ª, 653ª e 654ª reuniões. Colocou as atas em discussão, sendo as atas da 662ª e da 663ª reunião
aprovadas com quatro abstenções e a ata da 664ª  aprovada com duas abstenções. O Reitor passou para o
terceiro item da pauta: Devolução dos Cilindros de Gases. Solicitou que os Centros façam o levantamento
dos cilindros que podem ser devolvidos, a fim de que a White Martins possa utilizar os cilindros nos hospitais.
O Sr. Pedro Cesar disse que essa solicitação já vem sendo feita desde o dia vinte de maio do ano passado,
quando a White Martins solicitou pela primeira vez. O levantamento do setor de compras apontou para
duzentos e dezenove cilindros na Universidade, e após o primeiro pedido de devolução, apenas seis foram
colocados à disposição pela comunidade universitária. Disse que a White Martins continua solicitando a
disponibilização dos cilindros, e pediu que os Diretores se empenhassem para verificar nos Laboratórios os
cilindros que podem ser disponibilizados. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Indicação dos
Agentes Patrimoniais das Salas de Aulas do E-1. Informou que se trata do mobiliário das salas de aulas
do E-1, que estão na responsabilidade da Reitoria e precisam ser transferidos para os Centros que utilizam as
salas. Para isso se faz necessário que os Centros indiquem o agente patrimonial que será responsável pelo
mobiliário. Disse que até o momento apenas um Centro indicou o agente. O Prof. Rodrigo informou que pelo
CCH, a responsável pelo patrimônio das salas do E-1 será a Profª Joseane, coordenadora do curso de
administração pública. O Prof. Luis Passoni disse que o responsável precisa vir no local fazer a conferência do
patrimônio, a fim de confirmar o recebimento. O Prof. Rodrigo pediu que fosse feito contato com a professora
Joseane para agendarem a data da conferência. O Reitor passou para o quinto item da pauta: Matrículas
Mediadas por Tecnologia da Informação. Disse que havia a preocupação de como seria feita a matrícula
dos estudantes que irão ingressar por meio do SISU, o que possivelmente acontecerá em agosto. Havia a
possibilidade de ser feita por meio remoto, e agora estarão testando o sistema com os estudantes que irão
ingressar por meio do edital de transferência. Desse modo, espera que o sistema esteja funcionando
perfeitamente quando da matrícula dos estudantes que ingressarão em agosto. Informou como será feita a
matrícula no sistema. O Prof. Vanildo disse que esse é o caminho, e sugeriu que a matrícula feita por meio
remoto não exima o estudante de apresentar a documentação original quando for possível. O Reitor disse que
para os novos estudantes isso poderá ser adotado. O Prof. Vanildo enfatizou a importância de ser utilizado
sempre o e-mail institucional da UENF. O Prof. Manuel Vazquez sugeriu que a Reitoria poderia se resguardar,
dando o prazo de seis meses para o envio da documentação original, quando da matrícula do SISU. O Sr.
Marcelo Pacheco relatou a experiência com a filha que fez a matrícula em uma universidade do Espírito Santo.
Disse que lá o primeiro contato foi por meio do e-mail particular do aluno, e após isso foi criado o e-mail
institucional, por onde foram enviadas as documentações necessárias para a matrícula. Acrescentou que lá
estão solicitando a apresentação da documentação original, assim que retornarem as aulas presenciais. O
Reitor passou para o sexto item da pauta: Reedição da Resolução CONSUNI 06 – AARE. O Reitor
informou que está trazendo o assunto ao COLEX, a fim de que conheçam o posicionamento da Reitoria em
relação ao assunto. Relatou que devido à pandemia e a necessidade de que houvesse uma interação com os
estudantes, é que começaram a trabalhar sobre o que poderia ser oferecido. Nesse sentido é que decidiram
pelo período especial emergencial, que inicialmente seria até dezembro de 2020, bem como o período especial
de férias até março. Disse que a UENF foi uma das poucas universidades que decidiu não oferecer disciplina,
mas sim AARE (Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais), pois não poderiam oferecer disciplinas
trabalhadas para serem oferecidas presencialmente pelo sistema EaD. As AARE surgiram sem nenhum tipo de
regulamentação, e deu-se início ao debate de como seriam tratadas as AARE no sistema acadêmico, que foi
adaptado para que as AARE fossem tratadas como atividades não presenciais. Depois foram percebidas
algumas dificuldades dentro do sistema, e estabeleceu-se um novo debate em relação à possibilidade de serem
dadas notas nas AARE, a pedido das Câmaras de Graduação e Pós-Graduação, a fim de que o aluno
pudesse ter um CR para  participar de editais de bolsas, entre outras coisas, no que a Reitoria apoiou. Disse
que outra solicitação, que inicialmente a Reitoria relutou em aceitar, foi a divisão do ano letivo por semestre, na
modalidade AARE, mas hoje os calendários estão aprovados com a divisão do ano letivo, aprovados no
COLAC e aceito pela Reitoria. Disse que outra discussão que está acontecendo é em relação a não ser
totalmente opcional o oferecimento de AARE por parte dos professores. Esclareceu  que a Reitoria apoia é
que no texto da Resolução CONSUNI seja retirada a palavra opcional, mas que não seja colocada
obrigatoriedade. A Reitoria entende que não podem obrigar o professor a oferecer algo para o qual não foi
concursado. A Câmara de Graduação está sugerindo e a Reitoria apoia, é que o professor que não queira
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oferecer AARE justifique as razões por escrito, por meio do SEI, ao Coordenador do Curso a que estiver
vinculado, que por sua vez encaminhará o documento a PROGRAD. Lembrou que essa sugestão deverá ser
apreciada pelo CONSUNI.  Explicou que a Reitoria defende que só sejam dadas notas nas AARE que
tiveram aproveitamento por parte do aluno, pois é o que consta na Resolução e a Reitoria continua a defender.
Disse que o posicionamento da Reitoria é que os estudantes que não conseguiram rendimento em alguma
AARE, seja por qualquer motivo, não poderão ser prejudicados, e isso está claro na Resolução. Explicou que
como não podem prever o que será aprovado no CONSUNI, no último COLAC, em que os calendários
acadêmicos foram aprovados, conseguiram que a data para exclusão de disciplina fosse colocada bem
próxima ao encerramento do período, a fim de que os estudantes não sejam prejudicados. Disse que outro
ponto que está em discussão é em relação à frequência nas AARE. No seu entendimento não é o momento
para isso, o que interessa é o rendimento do estudante por meio do sistema de avaliação, seja ele qual for, mas
que permita que o professor saiba se o estudante aprendeu o conteúdo, e em função disso poder oferecer uma
nota ao aluno que se esforçou, ou o não aproveitamento. O Reitor completou dizendo que a preocupação
deveria se dar em relação ao aprendizado dos estudantes, e não em relação as frequência nas AARE.  Disse
que não irá mudar a pauta do CONSUNI, pois na reunião ordinária do dia vinte e seis de fevereiro está
programada a homenagem ao Prof. Carlos Alberto Dias. No COLAC do dia primeiro de março irão discutir o
que será levado ao CONSUNI extraordinário do dia cinco de março. O Prof. Rodrigo solicitou
esclarecimentos quanto à tramitação das AARE. Disse que as AARE oferecidas pela graduação passavam
pelo Conselho de Centro, e as da Pós-Graduação não. Perguntou se será dado o mesmo tratamento para
ambas, ou se continuará como foi no semestre anterior. O Prof. Manuel Molina respondeu que essa sequência
foi estabelecida na Câmara de Graduação, e depois foi percebido que era um procedimento desnecessário,
sendo corrigido na reunião da Câmara realizada no dia de hoje. Agora o Colegiado do Curso é quem enviará
para SECACAD a oferta das AARE. O Reitor completou a informação dizendo que o CCT já havia se
manifestado contrário a necessidade de ter que passar pelo Centro, dessa forma orientou que as AARE da
graduação terão a mesma tramitação das AARE da Pós-Graduação. O Prof. Oscar falou sobre a não
obrigatoriedade dos professores oferecerem AARE. Disse que tem a posição de dois Laboratórios que
manifestaram que, caso não seja obrigatório o oferecimento de AARE pelo professor, os professores destes
Laboratórios não iriam oferecer atividades. Acrescentou que fica preocupado com a necessidade do professor
ter que se justificar pelo SEI, pois pode ser que algum professor não ofereça AARE agora, mas já tenha
oferecido no semestre anterior. O Reitor explicou que essa é uma sugestão da Câmara de Graduação, que
ainda será apreciada no COLAC. O Prof. Oscar explicou que a reação dos Laboratórios se deve ao fato de
no ano passado alguns professores terem ofertado três AARE, enquanto outros não ofereceram nenhuma. O
Prof. Vanildo disse que deve ficar claro que quem tem disciplina é o Laboratório, e não o professor. Em sua
opinião o que as coordenações têm que fazer é indicar os professores para as disciplinas, e o Chefe do
Laboratório deverá buscar uma justificativa junto ao professor que se recusar a participar. O fato de um
professor oferecer disciplina em um semestre e em outro não, é uma coisa normal dentro da programação de
cada professor. Disse que é um ponto que deverá ser discutido, é se o Laboratório irá ou não oferecer
disciplina. Em sua opinião quem tem que justificar é o Chefe do Laboratório e não o professor. Disse que está
preocupado, devido a pandemia,  com a formação técnica dos estudantes, pois em sua experiência com as
AARE poucos estudantes se sairiam bem em uma prova final no formato normal. Falou que tem receio de
estarem afrouxando demais em algumas coisas e estarem criando uma geração que não está acostumada a
estudar, e por isso acha importante que pensem na formação do estudante.  Em sua opinião deve haver
ferramentas para avaliar o comprometimento dos estudantes, não a frequência, em respeito ao tempo que o
professor está se dedicando a preparar os conteúdos. O Prof. Manuel Vazquez relatou o caso de um
professor que em uma reunião fez um discurso de meia hora querendo mudar as AARE, sendo que esse
mesmo professor não iria ofertar AARE. Disse que está com dificuldade de entender esses professores, e
também gostaria de saber o que será feito com as justificativas que serão apresentadas. Disse que pedir para o
professor justificar e a Reitoria não fazer nada com essa justificativa causa um descrédito. Em sua opinião tem
que criar um desconforto, pois o corporativismo  dentro da UENF é muito forte. Disse que acha isso triste,
pois os alunos percebem e os professores novos são influenciados negativamente. Disse que a administração
poderá ser cobrada pelo fato do professor estar ganhando sem dar aula. O Reitor disse que o fato de ter que
colocar a justificativa no SEI já é um desconforto. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos
Gerais. O Prof. Manuel Vazquez agradeceu os serviços prestados pela Prefeitura do Campus, que
prontamente ajudou num problema que estava ocorrendo com o ar condicionado. O Prof. Oscar solicitou que
os Diretores tenham acesso ao sistema acadêmico, a fim de poderem agilizar a consulta de alguns dados. O
Reitor disse que levará a demanda para a DIC. O Sr. Marcelo Pacheco falou dos materiais biológicos que
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estão sendo descartados de qualquer forma no campus, quando existe local adequado para os descartes, e
que isso está sendo feito por pessoas de Laboratórios que tem conhecimento dos riscos que isso traz.  Nada
mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas 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 06/05/2021,
às 16:06, 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
06/05/2021, às 16:24, 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
14040042 e o código CRC BB17C672.
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