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ATA DA 673ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos vinte dias do mês de abril  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
quinze minutos, a sexcentésima septuagésima terceira 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 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. Victor Hugo Santos - Diretor do Campus Prof. Carlos Alberto Dias;  Profª
Fernanda Antunes – Diretora do Hospital Veterinário; Prof. Geraldo Timóteo – AgiUENF;  Sr. Carlos Vitor
Sendra – ASCOM; Sr. André Rangel - DIC e a Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad
hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2- Ata da 667ª reunião; 3- Plano de Internacionalização;
4- Enquadramentos; 5- Assuntos Gerais.  O Prof. Raul deu início à reunião com o primeiro item da pauta:
Informes. O Reitor fez a apresentação de uma tabela com o número de inscritos no SISU  em cada curso da
UENF. Disse que foram 3004 estudantes inscritos, e considerou esse número muito bom. Fez comentários
sobre as notas de cortes dos cursos; Disse que na quinta-feira será ponto facultativo, mas que terá uma reunião
no Rio de Janeiro nesse dia. A Profª Maura informou sobre a solicitação de prorrogação do convênio
PROAP/CAPES, que não sabe se conseguirão, mas estão fazendo a tentativa. Informou sobre a seleção de
apenas um candidato para o doutorado sanduiche no exterior, que é do curso de políticas sociais, e já teve a
inscrição homologada pela Pró-Reitoria. Informou sobre uma diligência da CAPES, referente à prestação de
contas de um convênio de 2012. Agradeceu a todos que cooperaram na elaboração do relatório, visando ao
cumprimento das exigências. Falou sobre a chamada pública da FINEP e que conseguiram encaminhar um
projeto, tendo a FUNARB como interveniente, devido aos problemas com a FENORTE. Agradeceu a
participação dos Laboratórios LCFIS e LBCT pela participação no projeto. O Prof. Geraldo Timóteo disse
que está trabalhando em uma campanha para arrecadar alimentos para pescadores, comentando sobre o alto
custo dos alimentos. O Reitor informou sobre o funcionamento do restaurante universitário, que está
oferecendo almoço e jantar para os estudantes. Disse que a qualidade das refeições está sendo verificada,
inclusive por ele, que almoça lá pelo menos duas vezes na semana. O Sr. Carlos Vitor informou que a
ASCOM tem recebido elogios sobre a alimentação servida do restaurante.  A Profª Rosana falou sobre a
redução de servidores na Universidade, estando com um contingente menor para fazer mais coisas, dentro da
premissa de fazer bem feito. Comentou que tem se deparado com pessoas que querem respostas rápidas para
seus questionamentos e atendimento a seus pedidos. Informou que estão todos trabalhando em sua capacidade
máxima, que é preciso ter calma e uma atitude mais colaborativa. Informou em relação ao pagamento de restos
a pagar da FAPERJ. Disse que na próxima semana estará sendo levada ao Conselho Superior da FAPERJ,
uma lista de critérios para esses pagamentos. Informou que alguns projetos de 2015 não deverão ser pagos. O
Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 667ª reunião. Informou que o Prof.
Rodrigo encaminhou alteração em sua fala. Não havendo outras manifestações, colocou a ata em votação,
sendo aprovada por unanimidade. Passou para o terceiro item da pauta: Plano de Internacionalização. A
Profª Rosana informou que ela e a Profª Ângela, Assessora de Assuntos Internacionais, têm trabalhado na
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institucionalização da Instituição. Disse que a  CAPES cobra esse plano e que a minuta está praticamente
pronta. Informou que a minuta será inserida no SEI  e que o processo será encaminhado para todas as Pró-
Reitorias, que na sequência darão encaminhamento aos coordenadores da graduação, pós-graduação e
extensão. O Processo também será encaminhado aos Diretores de Centro, que por sua vez encaminharão aos
Laboratórios. Acrescentou que também será encaminhado a Assessoria de Cultura. Explicou que no plano há
um cronograma com datas, estabelecendo prazo para que possam receber as sugestões da comunidade e
consolidar o documento. Disse que a intenção é que recebam contribuições, principalmente de conteúdo.
Informou que após a consolidação, esse documento será diagramado para que possa compor os documentos
da Instituição, e ser encaminhado para diversas Agências. Explicou que diferente do que muitas pessoas
pensam internacionalizar não é somente enviar um estudante para doutorado sanduiche no exterior. Existem
muitas ações que a Instituição precisa ter planejadas e executas para que se possa caracterizar que, de fato, a
Universidade está internacionalizada. O Prof. Vanildo parabenizou as professoras Ângela e Rosana que estão
fazendo um belo trabalho a frente da ASSAII. Sugeriu que a ASSAII encaminhasse diretamente aos
Laboratórios ou para Diretoria do Centro, que poderá discutir no CONCEN o assunto. A Profª Rosana disse
que o Diretor tem o papel importante de iniciar esse processo junto aos Laboratórios. O Reitor passou para o
quarto item da pauta: Enquadramentos. Disse que na reunião do CONSUNI da semana passada esse tema
foi discutido. Informou que as Comissões de Carreiras informaram o quantitativo de servidores envolvidos nas
exigências do TCE em relação aos enquadramentos. Informou que o processo SEI que trata do assunto é o
SEI-260009/001438/2021. Propôs criar uma comissão em cada Centro para trabalhar nos processos, e a
comissão do Centro trabalhará em conjunto com a comissão criada no CONSUNI.  Pediu a indicação de três
professores de cada Centro, desde que não constem na listagem dos processos que serão analisados. O Prof.
Rodrigo solicitou que fosse esclarecido se a questão é quanto aos processos de enquadramento que ainda
estão em andamento, se os que já foram publicados no Diário Oficial não entram. O Reitor respondeu que são
todos os processos, inclusive os que já foram publicados, fez um breve histórico sobre a situação dos
enquadramentos. O Prof. Vanildo disse que passando pelo Centro é o caminho mais rápido e solicitou que a
Reitoria envie o processo aos Centros, pois ele está restrito. O Reitor disse que enviará o processo aos
Centros. O Prof. Rodrigo solicitou que a Reitoria informasse a metodologia de trabalho das comissões. O
Prof. Luis Passoni esclareceu que prepararam um passo a passo, mas é necessário que a ASJUR confirme se
o que estão propondo é o correto. O Prof. Vanildo perguntou como será a dinâmica dos trabalhos, já que os
processos são físicos. O reitor respondeu que ainda não sabe, sugeriu que conversassem com Elisael. O Prof.
Manuel Vazquez pediu que a Reitoria marcasse uma reunião com o advogado da ASJUR que esteja mais
inteirado do assunto, a fim de esclarecer a todos que formarão as comissões. O Reitor passou para o último
item da pauta: Assuntos Gerais. Disse que a UENF já disponibilizou um freezer -70 para a vacina da Pfizer.
O Prof. Manuel Vazquez perguntou sobre o andamento do credenciamento da Fundação do IFF. O Reitor
informou que a SECTI está avaliando o credenciamento e o processo já avançou. Nada mais  havendo a ser
tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos, solicitando que se cuidem em relação à COVID-19,  e
encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta 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 18:10, 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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Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
25/08/2021, às 18:46, 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
19148239 e o código CRC 148389A4.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/002892/2021 SEI nº 19148239
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