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ATA DA 667ª (SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
dez minutos, a sexcentésima sexagésima sétima 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. Maura
Da Cunha- Pró-Reitora de Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina – Pró-Reitor de Graduação; Prof.
Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Rodrigo da Costa Caetano –
Diretor do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -   Diretor do CCT;   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; Profª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital
Veterinário; Sr. Victor Sendra – ASCOM; Prof. Geraldo Timóteo – diretor da AgiUENF e a Srª. Tânia
Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2- Aprovação da
ata da 665ª reunião;  3- LDO 2022; 4- AARE; 5- CEDERJ; 6- Assuntos Gerais.   O Prof. Raul deu
início a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou sobre a homenagem ao Prof. Carlos
Alberto Dias no CONSUNI de sexta-feira. Disse que foi simples e ao mesmo tempo muito emocionante. Na
oportunidade, o CONSUNI aprovou a mudança do nome do Campus Macaé para Campus Professor Carlos
Alberto Dias; Informou sobre a implementação do contrato de internet em toda a UENF, que já está em pleno
funcionamento; Informou sobre a reunião na Prefeitura de Campos dos Goytacazes, onde trataram de vários
projetos, e também sobre a dívida da prefeitura, relacionada à cessão de servidores. Ficou acordado um
parcelamento da dívida; Informou que na próxima quinta-feira darão início a entrega dos chips e dos tablets
para os alunos que foram selecionados no primeiro edital; Informou sobre a reunião do COLAC, ocorrida no
dia de ontem, onde havia dez pontos de pauta e todos foram resolvidos. Na reunião foi deliberada a alteração
de alguns pontos polêmicos na Resolução COLAC que trata da normatização das AARE. A Profª Rosana
informou que assim que forem distribuídos os chips e tablets aos alunos que se inscreveram na primeira
rodada, estará sendo novamente disponibilizado o link para que os alunos, que ainda não solicitaram tablets e
chips, preencham o formulário no sistema acadêmico. Enfatizou que estão sendo extremamente rigorosos na
seleção, privilegiando àqueles que de fato tem necessidade e já possuam  dentro da Universidade
comprovação da carência. O Prof. Vanildo perguntou se já podem fazer o levantamento nos Centros dos
professores e técnicos que necessitam de chips. O Reitor respondeu que sim. A Profª Maura informou que no
período de 22 a 25 de junho, serão realizados o 13º Congresso Fluminense de Iniciação Científica e o 6º
Congresso Fluminense de Pós-Graduação, e divulgou o cronograma dos eventos que já está sendo divulgado
na rede. Informou que ocorreu no dia vinte e dois de fevereiro o primeiro Painel de Coleções Biológicas da
UENF. Destacou a importância desse evento, que foi um retorno do edital 4/2019 de recém-doutores voltado
para esse assunto. Fez a apresentação de slides divulgados no evento. Informou que a partir da realização
desse primeiro painel, foi aberto um processo SEI, solicitando a institucionalização das coleções biológicas. O
Prof. Vanildo parabenizou a Profª Maura e toda a equipe pela organização do evento. Lembrou que têm o
prédio de coleções biológicas, que está na pauta de negociações da FAPERJ, e tendo em vista que muitas das
coleções biológicas são do CBB, sugeriu  que no futuro poderiam incorporar coleções de outros Centros,
tornando-se o núcleo de coleções biológicas da UENF. A Profª Helena falou que hoje irá tomar posse como
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representante da UENF no Conselho Municipal de Saúde e, junto com outros conselheiros, apresentarão
propostas de uma contribuição mais efetiva da medicina veterinária dentro da saúde pública do município. O
Prof. Manuel Molina sugeriu que fique evidenciado que os tablets e chips estão sendo financiados pelo Fundo
de Combate à Pobreza, evitando que estudantes que não tenham necessidade se candidatem para receber  os
equipamentos. Disse que na última reunião da Câmara de Graduação foi solicitada a divulgação da ata do
COLAC, bem como a gravação da reunião. O Prof. Rodrigo sugeriu que a divulgação da Resolução COLAC
que normatiza as AARE,  com as alterações aprovadas no COLAC,  seja feita o quanto antes, a fim de evitar
problemas de comunicação, independente da ata, que só é divulgada após a aprovação. Sugeriu também que
seja divulgado que os professores e técnicos que manifestarem necessidade de receber chips, deverão
preencher a declaração sobre as condições de acesso à internet, evitando que os servidores aleguem que
desconheciam a necessidade da justificativa, quando os Centros forem fazer o levantamento. Com relação à
interação da Universidade com as prefeituras municipais, sugeriu que quando for percebida a possibilidade de
parcerias vindouras, a Reitoria avalie a necessidade dos Diretores dos Centros e Coordenadores de Cursos
participarem das reuniões, a fim de poderem contribuir com as parcerias. A Profª Rosana informou que as
reuniões que tiveram com as prefeituras foram todas de prospecção e que  sempre todos os quatro Centros
são levados em consideração pela Reitoria. Disse que sempre falam que, não importa a área em que queiram
formar parcerias, a UENF sempre terá alguém nessa área. Concluiu dizendo que tem certeza que todos os
Centros poderão interagir de maneira efetiva com os novos gestores que assumiram as prefeituras. O Reitor
esclareceu que sempre que forem chamados pelas prefeituras para desenvolverem alguma ação específica, os
Diretores serão participados, assim como tem sido feito. Quanto à gravação de reuniões, informou que as
reuniões não são gravadas e, caso sejam, deverá haver a autorização dos conselheiros. A Profª Maria Priscila
convidou a todos para assistirem no dia oito de março, a sessão do cine Darcizinho, com o tema “cinema
mulher afro-indígena e periferia”, contando com a participação dos bolsistas do projeto de extensão. A Profª
Rosana parabenizou a Profª Maria Priscila pelo trabalho à frente da Assessoria de Cultura da UENF. Disse
que no dia oito de março, dia internacional da mulher e dia da abertura do semestre, terá uma aula inaugural
com a jornalista Cristina Serra, que abordará o tema “Fake News”. Convidou a todos para assistirem, dizendo
que espera uma grande interação da Universidade. Informou que o plano de internacionalização está pronto e
encaminhará para as diversas instâncias da Universidade, a fim de que seja aprovado e possam trabalhar os
requisitos para a caminhada na direção de um campus internacional. O Sr. Marcelo Pacheco informou que o
desligamento de energia que acontecerá amanhã, será no período de oito às doze horas, mas que serão picos
de corte com alguma oscilação, e que a operação em cada prédio durará aproximadamente trinta minutos. O
Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação da ata da 665ª reunião. Não havendo
manifestações, colocou em votação, sendo aprovada com duas abstenções. O Reitor passou para o terceiro
item da pauta: LDO 2022. Apresentou a LDO indicando os pontos mais importantes a serem trabalhados. O
Chefe de Gabinete informou que têm até o começo de abril para enviar as ações a serem inseridas ou alteradas
na LDO. O Prof. Manuel Vazquez, em relação ao LDO acha que precisam discutir a questão do Colégio
Agrícola, dentro da nova perspectiva de utilização do colégio para aulas práticas. Nesse contexto, acha que
terão ações de educação básica a serem inseridas na LDO, caso o CCTA venha a participar do apoio
logístico e estrutural do colégio.  O Reitor disse que o CCTA irá participar das ações relacionadas ao Colégio
Agrícola. Pediu para pensarem exatamente o que querem colocar na LDO, pois esse é o momento. O Reitor
passou para o quarto item da pauta: AARE. Informou que o assunto já foi abordado nos informes, e que o
assunto ainda será debatido no CONSUNI. Acha que estão chegando num consenso, e que  no COLAC
tiveram a aprovação de quase 100% das propostas apresentadas pela Reitoria para as alterações na
Resolução COLAC que normatiza as AARE. O Reitor passou para o quinto item da pauta: CEDERJ.
Informou que no final do ano passado foi alertado aos reitores que precisavam conversar com o presidente do
CEDERJ sobre algumas mudanças abruptas que vem ocorrendo. Disse que amanhã estará participando de
uma reunião no CEDERJ, juntamente com o Pro. Manuel Molina para tratarem dos problemas. O Prof. Oscar
perguntou se há previsão de quantitativos de bolsas para apoio ao ensino. O Reitor respondeu que isso é
prioridade, e irão tentar implementar  o quantitativo necessário. Disse que precisam começar a trabalhar em
parcerias com as outras universidades públicas locais. O Prof. Rodrigo pediu uma reunião para tratar dos
concursos. Disse que no mês passado recebeu uma relação com a previsão de aposentadoria dos servidores
do CCH e a sua análise o deixou preocupado.  O Reitor informou que estão trabalhando para dar posse aos
três últimos candidatos aprovados em concursos para professor. Informou que nos próximos dois anos
duzentos técnicos terão condições para aposentar, e que  também está muito preocupado com a situação.
Disse que nesse momento, em razão da pandemia, não acredita que poderão fazer muita coisa em relação à
realização de concursos. O Prof. Manuel Vazquez pediu que o Laboratório de Matemática ofereça as
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disciplinas de cálculo nas AARE. O Prof. Raul respondeu que a o Laboratório de Matemática perdeu quatro
professores. Prof. Manuel Vazquez disse que entende que a demanda deverá ser suprida por bolsistas de
apoio ao ensino, e perguntou se existe a possibilidade de contratação de um número maior desses
colaboradores. O Reitor respondeu que no ano passado, em função das AARE, não houve demanda de
bolsistas, mas que este ano será necessário. Disse que com todas essas dificuldades não entende como os
professores ficam preocupados se irão cobrar ou não frequência dos alunos, a ponto de terem que convocar
um CONSUNI para debater e decidir sobre a questão.  O Prof. Vanildo disse que não é fácil administrar,
tentando sempre acertar e as pessoas ficarem criticando. No entanto, entende que a discussão que está
ocorrendo é válida e salutar, mas que só o CONSUNI vai resolver isso, pois é um tema que está causando
aflição em vários professores. O Reitor disse que espera que após o assunto ser decidido no CONSUNI as
pessoas não retornem com a questão. Nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta 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 16:13, 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 16:18, 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
15634809 e o código CRC CB6EE7B4.
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