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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinco minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima oitava reunião ordinária do Colegiado Acadêmico.
Presentes os Senhores Conselheiros Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª
Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Profª Valdirene Moreira Gomes – Representando a Pró-Reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina - Pró-Reitor de Graduação; Prof. Leonardo
Rogério Miguel – Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCH;  Prof.  Roberto Dutra Torres
Junior – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH;  Prof. Renato Augusto DaMatta –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Marcelo Trindade Nascimento - Representante dos
Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Maria Gertrudes A. Justi da Silva -  Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCT; Prof. Juraci Aparecido Sampaio – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CCT; Prof. Nivaldo Silveira Ferreira – Representante dos Docentes do CCT; Prof. Carlos Henrique Medeiros
de Souza – Representante da Câmara de Graduação;    Profª Ana Beatriz Garcia- Representante da Câmara
de Graduação;   Srª. Ana Luisa da S. O. Zeferino - Representante dos Discentes da Graduação;  Sr. João
Vitor Queiroz Pardo - Representante dos Discentes da Graduação; Srª Priscila dos S. C.  de Freitas e Sr.
Gabriel Silva Guedes – Representantes Discentes da Pós-Graduação. Compareceram como convidados: Prof.
Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Profª. Ângela Pierre Vitória – ASSAII e Sr.ª Tânia Virgínia de
Souza e Silva - Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata da 267ª
reunião – SEI-260009/005340/2021; 3- Convênios: 3.1 TA 03 ao Termo de Cooperação nº
580.0107434.18.9 PETROBRÁS/UENF; 3.2 UENF/UVV (SEI-260009/004376/2021); 3.3 Comodato
do Radar- (SEI-260016/0003738/2021);   4 – Acordos de Cooperação 4.1  LBT/Águas do Paraíba
(SEI-260009/004376/2021); 4.2 LAMAV/Empresa Christensen Roder (SEI-260009/004344/2021; 4.3
UENF/Univ.Lisboa (SEI-260009/003440/2021); 5- Revalidação de Diploma – Yusdel Hernandez
(SEI-260009/002284/2021); 6- Bolsa Extra para Cotistas (SEI-260009/001873/2020); 7- Apoio
Retorno para Bolsistas (SEI-260009/005421/2021); 8- Afastamento do País: 8.1 Carlos Ruiz (SEI-
260009/005517/2021); 8.2 Liudmila Matlakhova (SEI-260009/005579/2021); 9- Enquadramento de
Alessandra Agna (SEI-260009/000565/2021); 10- Normas Internas do Herbário (SEI-
260009/001895/2021); 11- Calendário Acadêmico da Graduação (SEI-260009/005552/2021); 12-
Assuntos Gerais.  O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. Informou que conseguiram chamar os três últimos professores aprovados em concurso, e que agora
estão trabalhando no descongelamento de vagas bloqueadas; Informou que na semana passada chegaram
quatro equipamentos novos, e que até o final do ano devem chegar mais dez. Com isso estão melhorando o
parque tecnológico da Universidade; Informou que junto com o SINTUPERJ, que está sempre presente nas
negociações, conseguiram a aprovação do auxílio saúde e educação, após negociação com o Governo e
ALERJ. Disse que até o final do ano devem conseguir implementar os auxílios; Informou sobre a visita do
Consul do Japão e do Reino Unido à UENF. A Profª Maria Gertrudes deu detalhes sobre a visita do Consul
do Reino Unido, que ocorreu no Campus Prof. Carlos Alberto Dias. O Prof. Marcelo Trindade agradeceu o
empenho da Reitoria na convocação dos professores concursados. A Profª Valdirene parabenizou os
contemplados em editais da FAPERJ. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da
267ª reunião. Colocada em discussão, e não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovada
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com uma abstenção. Passou para o terceiro item da pauta: Convênios. O Reitor informou sobre os 
Convênios, e após os esclarecimentos colocou os três em votação, sendo aprovados por unanimidade. O
Reitor passou para o quarto item da pauta: Acordos de Cooperação. Após os esclarecimentos da  Profª
Ângela Pierre sobre os três convênios, o Reitor colocou os convênios em discussão, e não havendo
manifestações, colocou em votação, sendo os três aprovados por unanimidade. O Reitor passou para o quinto
item da pauta: Revalidação de Diploma – Yusdel Hernandez. A Prof. Ângela Pierre agradeceu o trabalho
realizado pela comissão de avaliação e informou todos os trâmites do processo. Não havendo manifestações o
Reitor colocou em votação, sendo a revalidação aprovada por unanimidade. O Reitor passou para o sexto
item da pauta: Bolsa Extra para Cotistas. Esclareceu os trâmites do processo, e não havendo manifestações
colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor passou para o sétimo item da pauta: Apoio
Retorno para Bolsistas. Esclareceu que da mesma forma que está sendo solicitado para os servidores,
solicitou para os bolsistas. Disse que o auxílio é no valor de novecentos reais. Não havendo manifestações,
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o oitavo item da pauta:
Afastamentos do país. Informou sobre os trâmites dos processos dos professores Carlos Ruiz e Liudmila
Matlakhova. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovados por unanimidade. O Reitor
passou para o nono item da pauta: Enquadramento de Alessandra Agna. Após os esclarecimentos, e não
havendo manifestações colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o
décimo item da pauta: Normas Internas do Herbário. Após os esclarecimentos prestados pelo Prof.
Marcelo Trindade, o Reitor colocou em votação, sendo aprovadas por unanimidade. O Reitor passou para o
décimo primeiro item da pauta: Calendário Acadêmico da Graduação. Após os esclarecimentos prestados
pelo Prof. Manuel Molina, e não havendo manifestações colocou em votação, sendo aprovado por
unanimidade. O Reitor informou que a partir de março as aulas serão presenciais, e passou para o último item
da pauta: Assuntos Gerais: Os  representantes dos alunos da graduação, Ana Luísa e João Vitor 
perguntaram  quando os alunos receberão o auxílio, e se os cotistas também receberão o auxílio retorno. O
Reitor respondeu que os pagamentos serão realizados ainda em dezembro, e que os cotistas receberão os dois
auxílios, pois a bolsa extra para cotista está relacionada à alimentação e o auxílio retorno é para aquisição de
EPIs para as aulas presenciais.  Não havendo outros assuntos, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas 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 08/02/2022,
às 11:20, 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 Rosana Rodrigues, Vice-Reitora, em 23/05/2022, às
10:26, 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, Secretária Geral, em
23/05/2022, às 10:33, 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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http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


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
27559454 e o código CRC E8645291.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/000161/2022 SEI nº 27559454
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