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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 670ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
– UENF
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze
horas e doze minutos, a sexcentésima septuagésima 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 – Representando a Pró-Reitora de Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina – Pró-Reitor de
Graduação; Prof. Olney Vieira da Mota – 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; Sr. Vitor Sendra – ASCOM; Profª
Helena Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário; 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- Eventual
feriado de 10 dias; 3- Assuntos Gerais.  O Prof. Raul deu início à reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. O Prof. Olney informou que está circulando no grupo de alunos do curso de medicina veterinária, a
informação de que eles poderão ser vacinados. Disse que os alunos que trabalham como bolsistas de extensão
dentro do Hospital Veterinário estão solicitando os termos de outorga assinados para poderem usar no ato da
vacinação. Solicitou esclarecimentos sobre a questão. A Profª Helena informou que está indo para uma reunião
no Conselho Municipal de Saúde e irá se informar sobre o assunto. Disse que a prefeitura do município está
divulgando que serão vacinados estagiários em final de curso da área de saúde, e que pode estar havendo má
interpretação. Falou que, em seu entendimento, a vacina será para os alunos que estão atuando à frente nos
hospitais. O Reitor informou que tem contato direto com os responsáveis pela vacinação no município, e que
não recebeu informação nenhuma de que os estagiários da veterinária possam receber a vacina; O Reitor
informou sobre a visita do CRMV. Esclareceu que a visita se deu para tirar algumas dúvidas que a Reitoria
tinha em relação ao funcionamento do hospital e da residência veterinária, bem como questões financeiras que
têm a resolver com o CRMV. Disse que além dos objetivos já citados, a razão da visita foi apresentar o
Hospital ao CRMV, e também providenciar para que a Universidade esteja com suas unidades dentro da
legalidade, a fim de não serem surpreendidos por alguma fiscalização. Disse que o CRMV constatou que o
Hospital tem uma excelente infraestrutura e reúne todas as condições para estar registrado como Hospital. Na
ocasião o CRMV informou qual Resolução à administração da Universidade deve consultar, a fim de verificar
se de fato o Hospital atende os requisitos para estar registrado como hospital ou se uma clínica. Apontaram a
necessidade de registrar o responsável técnico pelo Hospital, o que será providenciado pela Reitoria.  Quanto
à residência veterinária, também informaram qual regulamentação deverá ser consultada para fins de registro.
O Reitor aproveitou o assunto para solicitar ao Prof. Vanildo, que providenciasse a indicação do responsável
técnico pelo Biotério e pela UEA-Unidade de Experimentação Animal. Concluiu dizendo que a visita do
CRMV foi muito produtiva e que se colocaram à disposição para auxiliar a Universidade no que for
necessário. Informou que com o mesmo objetivo, a Reitoria pretende se reunir com os demais conselhos de
classe; Informou sobre a visita ao município de São Francisco de Itabapoana. Disse que existe a possibilidade
de instalarem lá um laboratório, por meio de uma emenda parlamentar, para analisar a qualidade do leite que é
produzido no município. Também estão com projetos na área de piscicultura, e que o Prof. Manuel Vazquez
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fará uma visita ao município na próxima semana; Informou que a Universidade está participando do projeto
Fênix, que é formado por um grupo bem diversificado, que tem por objetivo revitalizar a agricultura na região.
Disse que o projeto está na fase final da elaboração, e assim que concluírem irão apresentar ao Governador
para aprovação. Sendo aprovado, irão criar um grupo para verificar em quais áreas a Universidade poderá
atuar dentro do projeto; A Profª Rosana informou que a partir de amanhã, até o dia trinta e um de março, será
disponibilizado o link para os estudantes que não entraram no primeiro edital de acesso aos chips e tablets;
Informou sobre as tratativas com a EMBRAPA sobre a construção de uma rede de pesquisa, que ainda está
em fase embrionária,  informalmente chamada de Rede Rio Grãos. A rede envolve projetos com soja, milho e
feijão. O Reitor informou que hoje a noite acontecerá a formatura da turma do curso de especialização em
clima e energia em Macaé. Disse que na sexta-feira também haverá a colação de grau de diversos cursos de
graduação, enfatizando a importância das formaturas estarem acontecendo, mesmo durante a pandemia. O
Prof. Victor Hugo informou sobre a reunião/visita que ocorreu no Campus Prof. Carlos Alberto Dias com a
Secretária de Ensino Superior de Macaé, Defesa Civil e outros secretários. Disse que trataram sobre as
diversas demandas em parceria com o município de Macaé. A Profª Maura lembrou sobre as demandas para
o projeto FINEP. Disse que dois Laboratórios, um do CCT e outro do CBB,  manifestaram interesse
informalmente, e gostaria de saber dos Diretores se haverá outras demandas, pois o tempo para o
encaminhamento das propostas está terminando. O Prof. Vanildo informou que o LBCT está autorizado pelo
CONCEN a seguir com a proposta, e que não há outras demandas. O Prof. Oscar informou de no CCT o
Laboratório de Física manifestou interesse, e estão elaborando o projeto para dar encaminhamento.  A Profª
Maura concluiu dizendo que já que não haverá outras demandas, traçará estratégia para esses dois
Laboratórios. O Reitor informou que a partir do dia primeiro de abril o Hospital Veterinário terá nova Direção.
A Profª. Fernanda será a Diretora junto com mais cinco professores que formarão o Conselho Hospitalar.
Agradeceu em nome de toda a Reitoria o excelente trabalho desenvolvido pela Profª Helena à frente do
Hospital. Enalteceu as características pessoais da Profª Helena, profissionalismo, dedicação, paciência,
humanismo, que possibilitou ao Hospital atender muito bem a sociedade campista. Lembrou que a Profª
Helena continuará seu trabalho pelo Hospital, pois faz parte do Conselho Municipal de Saúde. A Profª Helena
agradeceu ao Reitor e a todos do Colegiado que foram parceiros nos momentos difíceis. Disse que a Reitoria
teve uma visão muito avançada colocando um representante da Universidade junto ao Conselho Municipal de
Saúde, o que surpreendeu ao CRMV por terem conseguido um espaço dentro da sociedade, o que eles tanto
buscam. Agradeceu também a gestão do Prof. Passoni, a parceria e a solidariedade de todos. Colocou-se à
disposição de todos para sempre que precisarem, principalmente em relação a ações sociais. O Prof. Vanildo
parabenizou a Profª Helena, enfatizando que em sua gestão o  Hospital Veterinário foi colocado de uma forma
diferente dentro do organograma da Universidade, que antes era mais um prestador de serviço dentro da
comunidade, agora integra a UENF como um todo. Disse que sempre há críticas, e que isso é normal dentro
de uma gestão, mas considerou que a administração da Profª Helena foi muito boa. O Prof. Manuel Vazquez
parabenizou a Profª Helena, dizendo que as palavras do Prof. Vanildo foram muito boas no sentido da
institucionalização que ela deu ao Hospital. Destacou a boa interação do Hospital com o CCTA, em razão da
Profª Helena, que sempre foi uma pessoa muito profícua, objetiva e racional. Pediu que ela se candidatasse a
outros cargos, continuando na gestão da Instituição. O Sr. Carlos Vitor ressaltou o papel da Profª Helena em
relação à sociedade, pois ela construiu uma ponte entre o Hospital Veterinário e a mídia de Campos. O Prof.
Olney disse que todas as palavras direcionadas a Profª Helena em relação a sua capacidade de trabalho são
redundantes, e que  concorda com o Prof. Manuel Vazquez de que ela deve persistir em algum cargo
administrativo eletivo dentro da UENF . Isso seria fundamental, em razão da experiência e da visão crítica que
ela trouxe para dentro da Instituição que é pública. Disse que a Profª Helena foi muito corajosa, e que em
nenhum momento abriu mão daquilo a que ela se propôs, apesar de algumas críticas sofridas. O Reitor passou
para o segundo item da pauta: Eventual feriado de 10 dias. Informou que ainda não há decisão divulgada no
site da ALERJ. A Profª. Rosana informou que a última informação que ela tem, é de que já havia muitas
emendas, mas que o sentimento é de que o projeto será aprovado com mais restrições do que a proposta do
Governo. O Sr. Marcelo informou que, em relação aos serviços dos terceirizados, serão feitos plantões para
atender, principalmente, a limpeza dos banheiros que estão sendo utilizados pelas pessoas que estão se
vacinando na UENF. A equipe de manutenção estará de plantão e a segurança estará trabalhando
normalmente. O Reitor enfatizou que a ideia  do feriadão é para as pessoas ficarem em casa, sendo mantidas
apenas as atividades essenciais. Informou que está em discussão se as AARE permanecerão com o  fluxo
normal. O Prof. Vanildo disse que seria bom se a Reitoria definisse sobre as AARE, e que manter o calendário
poderá gerar uma complicação. Sugeriu que fosse seguido o Decreto, considerando que feriado é feriado,
postergando o calendário por mais dez dias ao final. O Sr. Carlos Vitor disse que já está recebendo perguntas
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nas redes sociais, sobre como a Universidade irá se posicionar, e que é importante divulgar uma nota
elucidativa sobre o assunto. O Prof. Manuel Vazquez  acha que a melhor solução seria fazer um autorizativo
para os professores que quiserem ministrar suas AARE, mas que não seja computada frequência, e que o
conteúdo ministrado no feriado ficasse disponível para o aluno. A Profª Maria Priscila acha que os professores
precisam de autonomia em relação às AARE, mas que é importante um posicionamento da UENF. O Prof.
Rodrigo concordou que precisa haver uma decisão da Reitoria. Disse que uma coisa é o Reitor estabelecer
dentro da sua autonomia um ponto facultativo, outra é se baseando no Decreto do Governador colocar a
autonomia da Universidade. Acha que a leitura vai ser importante ser realizada, e que a Reitoria precisa
fundamentar. Perguntou se o serviço de recepção vai funcionar. O Reitor informou quais são os dias dos
feriados já existentes e os que estão sendo criados. Disse que, em sua opinião, deverá haver uma interação
com os estudantes. Em relação à recepção nos Centros, disse que não estará funcionando. O Prof. Luis
Passoni observou que caso somente  os feriados normais fossem mantidos, talvez impactasse ainda mais o
calendário acadêmico. Sendo assim, acha que estender o calendário acadêmico por uma semana será o
suficiente para compensar o feriadão e, nesse sentido, acha melhor atender ao Decreto. O Prof. Oscar falou
que fez uma enquete com os alunos sobre ministrar as AARE no feriado, e o resultado é que os alunos dos
cursos diurnos são favoráveis e os dos cursos noturnos são contrários. Nesse sentido, acha que é melhor
respeitar os feriados e, em relação a estender o calendário, disse que nunca aconteceu isso em razão de
feriados. O Sr. Marcelo Pacheco informou que a empresa terceirizada tem que dar o feriado para o
funcionário, pois o contrato não prevê que trabalhem sábados, domingos e feriados. O Reitor disse que irão
discutir um pouco mais sobre a continuidade das AARE no feriado, antes de tomarem uma decisão. Passou
para o último item da pauta: Assuntos Gerais. O Sr. Marcelo Pacheco pediu aos Diretores que orientem nos
Centros sobre a forma de solicitar serviços de manutenção e veículo. Orientou que as solicitações não são
feitas pelo SEI, são feitas pelo sistema próprio, que está disponível no portal da UENF. O Prof. Manuel
Vazquez sugeriu que, ao invés de transferir para o sistema próprio as solicitações recebidas no SEI, a
ASMAN devolvesse e não atendesse as solicitações, assim as pessoas iriam entender. O Prof. Vanildo
concordou com o Prof. Manuel, mas criticou que o sistema da ASMAN não tem um feedback para o
solicitante e, talvez por isso, a pessoa deve estar fazenda pelo SEI numa segunda tentativa. O Prof. Manuel
Molina perguntou se serão mantidas as formaturas, caso o Decreto do feriado seja aprovado na ALERJ. O
Reitor respondeu que serão mantidas. O Prof. Rodrigo disse que é importante esclarecer quais são as
requisições de transporte possíveis. O Sr. Marcelo Pacheco, respondendo ao Prof. Rodrigo, disse que estão
valendo as determinações da última Portaria da Reitoria, que trata das medidas de prevenção à COVID.  O
Sr. Carlos Vitor solicitou aos Diretores que atualizem os sites dos Centros, a fim de manter a sociedade
informada sobre os cursos, em razão do SISU. A Profª Rosana informou que amanha será a abertura do curso
de formação continuada para treinamento dos professores nas tecnologias de informação, e que setenta e
cinco professores se inscreveram no curso. Nada mais  havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta 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 25/08/2021,
às 17:58, 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
25/08/2021, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
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http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


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
17354385 e o código CRC 950DDA45.
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