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UENF

Aos sete  dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às quinze  horas, por videoconferência, realizou-
se a ducentésima septuagésima reunião ordinária do Colegiado Acadêmico. Presentes os Senhores(as)
Membros do Colegiado, Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Rosana
Rodrigues-Vice-Reitora, Profª Maura Da Cunha –  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel
Antônio Molina Palma - Pró-Reitor de Graduação; Profª Karoll Andrea A. T. Cordido - Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª Rosalle Santos Crespo Istoe - 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; Profª. Eliana Crispim França Luquetti – Representante dos Docentes
do CCH; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – Representante da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação;    Profª Ana Beatriz Garcia- Representante da Câmara de Graduação; Prof. Gerson Adriano Silva
– Representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários;   Srª. Ana Luisa da Silva Oliveira Zeferino-
Representante dos Discentes da Graduação; Sr. Gabriel Silva Guedes – Representante Discente da Pós-
Graduação e Priscila dos S.C. de Freitas - Representante Discente da Pós-Graduação. Compareceram como
convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva - Secretária
ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes;2- Aprovação de atas: 2.1 Ata da 268ª reunião - 2.2
Ata da 269ª reunião; 3- Alteração do Calendário Acadêmico da Graduação (SEI-
260009/000273/2022);    3.1 Semestre Especial da Pós Graduação (ad referendum) (SEI-
260009/006110/2021);4- Portaria 110/2022; 5- Termo de cooperação UENF x PMCF; 6- Solicitação
de afastamento do Prof. César Augusto Mendes Cordeiro (SEI-260009/000309/2022); 7- Assuntos
Gerais.  O Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: Informes.
Informou que o Governo ainda não liberou o orçamento total da UENF, e acredita que chegará a trezentos
milhões. Enfatizou a necessidade de utilização de todo o orçamento. Disse que está aguardando as demandas
para o início das aulas, que deverão vir por meio da PROGRAD. Informou que receberam mil testes de
COVID-19 para serem utilizados por todos os membros da comunidade acadêmica que apresentarem
sintomas da doença. A Profª Rosana falou sobre o evento que a UENF e a Prefeitura de Cabo Frio
promoverão no próximo dia 12/02/2022,  na Fazenda Campos Novos em Cabo Frio, o “Dia de Darwin”,
para  comemorar o aniversário de Charles Darwin. Falou da programação e convidou a todos para
prestigiarem. O Reitor falou sobre as matrículas do SISU, que serão feitas presencialmente, mas que tudo está
sendo organizado para não haver aglomeração. O Prof. Manuel Molina disse que este ano o cenário é um
pouco diferente, pois as universidades federais iniciarão o semestre  em maio, enquanto a UENF iniciará o
semestre em março. Acredita que isso poderá influenciar os estudantes a optarem pela UENF. O Reitor
passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas da 268ª e 269ª reuniões. O Prof. Juraci solicitou
que seu nome fosse acrescentado na ata da 269ª reunião, pois estava presente naquela reunião. Não havendo
outras manifestações, o Reitor colocou as atas em votação, sendo aprovadas com uma abstenção. O Reitor
passou para o terceiro item da pauta: Alteração do Calendário Acadêmico da Graduação. O Prof. Manuel
Molina informou que a alteração está sendo feita para inclusão do calendário de verão, que não estava previsto
quando da aprovação do calendário 2021/2. Não havendo manifestações, o Reitor colocou em votação a
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alteração, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor passou para o  item 3.1 da pauta: Semestre Especial
da Pós Graduação (ad referendum) . A Profª Maura explicou que o calendário foi criado para resolver
problemas de algumas disciplinas da pós-graduação. Não havendo manifestações, o Reitor colocou em
votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Portaria 110/2022.
Explicou que a Portaria anterior tinha sua vigência até 31/01/22, e que a diferença é que nesta Portaria há a
exigência da vacinação completa para o retorno às atividades presenciais, além da obrigatoriedade de
utilização de máscaras nos ambientes internos e externos da Universidade. Para os que não se vacinaram, há a
exigência de apresentação do PCR de uma semana. Disse que a GRH está solicitando o comprovante de
vacinação de todos os servidores, e que o controle de vacinação dos estudantes ficará a cargo dos
coordenadores de cursos. Após ampla discussão, o Reitor colocou a Portaria em votação, sendo aprovada
por unanimidade. O Reitor passou para o quinto item da pauta: Termo de cooperação UENF x PMCF. A
Profª. Rosana explicou que se trata do plano de trabalho do Acordo de Cooperação com a Prefeitura de
Cabo Frio, e que não haverá ônus para a UENF. Detalhou as atividades previstas no plano de trabalho e
agradeceu a Profª Maria Gertrudes Justi pelo empenho e parceria. Não havendo manifestações, o Reitor
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o sexto item da pauta:
Solicitação de afastamento do Prof. César Augusto Mendes Cordeiro. Explicou que o afastamento será
período de 26 de março a 05 de abril de 2022, para participar da 50th Benthic Ecology Meeting (BEM 2022)
a ser realizado em New Hampshire, EUA, sem ônus para UENF. O Prof. Marcelo informou que se trata de
professor recém-contratado, e que a solicitação foi aprovada no Laboratório e no Centro. Não havendo
manifestações, o Reitor colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o
sétimo item da pauta: Assuntos Gerais. O Prof. Juraci perguntou como está o andamento da implantação dos
índices acadêmicos no sistema acadêmico. O Reitor respondeu que irão começar a trabalhar nisso agora, pois
no ano passado não conseguiram. Esclareceu que a UENF tem apenas dois programadores para atender a
todos. Não havendo outros assuntos, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta 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 23/05/2022,
às 10:28, 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 10:37, 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
30751969 e o código CRC 8E4FFF0B.
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