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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às oito horas e quarenta e cinco minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima septuagésima primeira reunião ordinária do Conselho Universitário
da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, com as seguintes presenças: 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; Profª. Rosana Giacomini – Representando o
Pró-Reitor de Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários;
Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Prof. Vanildo Silveira –  Diretor do CBB; Profª.
Annabell Del Real Tamariz –  Representando o Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor
do CCH; Profª Karoll Andrea A. T. Cordido – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof.
Antônio Teixeira do Amaral Jr. – Represente dos Chefes de Laboratórios do CCTA;  Prof. Silvaldo Felipe da
Silveira – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª. Maria Angélica Vieira da Costa –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Eder Dutra de Resende – Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – Represente dos Chefes de
Laboratórios do CBB; Prof. Marcelo Trindade Nascimento – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta -  Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB;  Prof. André de
Oliveira Carvalho – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Maria Raquel Garcia Vega –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª. Roseane Marchezi Misságia – Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCT; Profª Maria G. A. Justi da Silva – Representante Suplente dos Chefes de
Laboratórios do CC; Prof. Marcos Antônio Pedlowski – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH;
Profª Luciane Soares da Silva – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Leonardo Rogério
Miguel – Representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª. Rosalee Santos Crespo Istoe –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Gilberto Soares Albuquerque – Representante dos
Docentes Titulares do CCTA; Profª. Olga Lima Tavares Machado – Representante dos Docentes Titulares do
CBB; Prof. Rubén Jesus Sánchez Rodriguez – Representante dos Docentes Titulares do CCT;  Profª. Isabel
Candia Nunes da Cunha – Representante dos Docentes Associados do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de
Souza Filho – Representante dos Docentes Associados do CBB; Prof. Carlos Henrique M. de Souza -
Representante dos Docentes Associados do CCH;  Srª Ana Paula Delgado da Costa - Representante  dos
Servidores Técnico-Administrativos do CCTA; Sr. Cristiano Peixoto Maciel – Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos do CBB; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos do CCT; Sr. Nelielson Manhães Pessanha – Representante dos Servidores Técnico-
Administrativos do CCH;  Sr. Jhonatan Alves Cossetti  – Representante Discente da Graduação;  Como
convidados o Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete e Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad
hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Aprovação das Atas da 269ª e 270ª reuniões; 3.
Reconhecimento de Diploma –Yusdel Diaz Hernandez (SEI-260009/002284/2021); 4. Portaria
110/2022 – Retorno Presencial; 5. Assuntos Gerais. O Reitor deu início a reunião com o primeiro
item da pauta: Informes. Falou sobre a campanha de arrecadação de doações para a população de
Petrópolis, município da região serrana que foi afetado por um grande temporal no dia 15 de fevereiro. A
Universidade abriu as portas do Centro de Convenções e tornou-se posto de coleta, recebendo doações e
concentrando a arrecadação de órgãos públicos, instituições, igrejas e empresas de Campos e região.
Agradeceu aos servidores e a todos que estão envolvidos na campanha, afirmando que a ação é uma forma de
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se solidarizar com os petropolitanos e reforçar a importância da instituição.  Falou sobre o evento “Dia de
Darwin”em comemoração ao aniversário do naturalista britânico Charles Darwin, realizado em Cabo Frio, no
sábado (12/02). Na ocasião assinaram o termo de cessão da Fazenda, onde vai funcionar o museu científico e
a escola de extensão da UENF. A Profª Rosana destacou que a Fazenda está localizada em Tamoios, distrito
de Cabo Frio, e que os jovens cientistas do nosso estado poderão usar as instalações. Agradeceu a todos os
envolvidos no projeto que vai fomentar um intercâmbio entre a Universidade e as escolas públicas do
município. A Profª Maria Raquel informou que o TCE acolheu as solicitações da ADUENF, e com isso as
comissões de avaliações de carreiras terão segurança jurídica para trabalhar. O Reitor agradeceu a
participação da ADUENF no processo. O Prof. Olney informou que na próxima semana irão lançar o edital
PBEX 2022. Pediu que os professores auxiliassem na divulgação, bem como convidassem professores de
outras instituições a participarem da banca de avaliadores.  O Sr. Cristiano falou dos auxílios recebidos, e que
estão em um caminho promissor para conseguirem o auxílio saúde e o auxílio educação, e com boas
expectativas para conseguirem o PCV. A Profª Isabel falou sobre a perda da funcionalidade de gravação do
google. O Sr. André informou que não há como reativar a funcionalidade se não pagar. Informou o nome de
um programa alternativo para gravação. O Reitor informou que com o aumento dos recursos descentralizados
da FAPERJ poderão conceder aumento no valor das bolsas. Quanto aos auxílios, disse que a negociação com
a Comissão de Recuperação Fiscal está difícil, e que agora estão tendo que justificar até os que já foram
pagos. O Sr. Rogério perguntou sobre o pagamento dos triênios atrasados. O Reitor respondeu que não tem
autonomia sobre esses pagamentos. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação das Atas da
269ª e 270ª reuniões. Informou que as solicitações de alterações foram acatadas. Abriu para manifestações,
e não havendo, colocou em votação, sendo aprovadas com quatro abstenções. O Reitor passou para o
terceiro item da pauta: Reconhecimento de Diploma –Yusdel Diaz Hernandez. O Reitor informou os
trâmites pelos quais passou o processo, com aprovação em todas as instâncias. Abriu para manifestações, e
não havendo, colocou em votação, sendo aprovado com quatro abstenções. O Reitor passou para o terceiro
item da pauta: Portaria 110/2022 – Retorno Presencial. Explicou que desde outubro a Universidade vem se
preparando para o retorno presencial e avaliando as necessidades em cada uma das etapas. Disse que no
calendário acadêmico 2022 que foi aprovado,  as aulas serão presenciais, e que não haverá mais AARE.
Falou da necessidade de apresentação do comprovante de vacinação tanto para servidores quanto para
estudantes.  A partir das explicações do Reitor sobre a Portaria, iniciou-se um intenso debate, onde todos os
conselheiros tiveram a oportunidade para manifestar suas opiniões e sugestões sobre o assunto que é do
interesse de todos.  Após as manifestações, o Reitor colocou em votação as sugestões. 1ª proposta: primeira
semana de aulas apenas com atividades de recepção- 23 votos a favor; 2ª proposta: duas semanas com
atividades de recepção - 10 votos contrários e 1 abstenção. O Reitor passou para o último item da pauta:
Assuntos Gerais: A Profª Olga perguntou sobre os processos de insalubridade. O Prof. Luis Passoni
informou que estão consolidando as informações, que serão usadas para o processo de licitação que irá
contratar a empresa que emitirá os laudos. O Prof. Rodrigo solicitou esclarecimentos sobre o pagamento dos
triênios atrasados. O Reitor respondeu que não tem essa informação. Disse que o pagamento retroativo será
negociação política. A Profª Luciane disse que é importante que o Campus seja preparado a tempo para o
retorno das aulas, pois o desafio não é pequeno, e não é possível prever danos. O Reitor disse que o momento
é difícil, mas precisam seguir em frente. Nada mais havendo a ser tratado, o Reitor encerrou a reunião  às doze
horas  e trinta 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 04/05/2022,
às 11:45, 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


Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Secretária Geral, em
04/05/2022, às 11:46, 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
31776691 e o código CRC 0F634AD7.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/002596/2022 SEI nº 31776691
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