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Aos vinte e sete dias do mês de abril  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze
horas e quinze minutos, a sexcentésima septuagésima quarta 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;  Sr. Carlos Vitor Sendra – ASCOM; Sr. André Rangel
– DIC; Profª Maria Priscila Pessanha de Castro – Assessora de Cultura Villa Maria e a Srª. Tânia Virgínia de
Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2- Ata da 668ª reunião; 3-
IGC/MEC; 4- Enquadramentos; 5- Assuntos Gerais.  O Reitor deu início à reunião com o primeiro item
da pauta: Informes. Disse que na semana passada participou de uma reunião com o CCZ para tratar de
projetos de colaboração. Informou que lá eles têm uma área onde cuidam de animais, inclusive com
possibilidade de fazerem cirurgias. Pediu que eles procurassem a Profª Fernanda para verificar possibilidade
de parcerias, incluindo os alunos da residência veterinária, até que possam reabrir o Hospital Veterinário;
Informou que finalmente conseguiram cessar os descontos dos feriados e pontos facultativos no pagamento do
auxílio alimentação. Informou que em maio o pagamento já será realizado de forma integral, inclusive com a
possibilidade de devolverem os valores descontados em 2021. Disse que agora iniciará o processo solicitando
o reajuste do auxílio alimentação, que poderá ser no mesmo patamar da SEEDUC; Informou que na sexta-
feira irão fazer o CONSUNI extraordinário para tentar concluir a discussão do PCV; Informou que na semana
passada deram mais um passo para conseguir os recursos de três emendas federais, inclusive a contas
bancárias já foram abertas. As emendas envolvem recursos para compra de ônibus, infraestrutura de TI e
melhorias no espaço da ciência; Informou que as matrículas dos estudantes estão na fase de realização de
entrevistas, e que devem chegar a 60% das vagas ocupadas, já na primeira chamada. A Profª Fernanda
informou que o Dr. Marcelo do CCZ a procurou ontem para tratar dos convênios, que envolverá entre outras
coisas a cooperação na análise social de quem pode ou não ser contemplado com as castrações, e desse
modo o convênio está tomando proporções maiores. A Profª. Rosana informou o número do processo SEI do
Plano de Internacionalização, solicitando que deem início aos trabalhos de análise desse plano. O Reitor
informou que como os estudantes matriculados não terão AARE nesse início, gostaria que houvesse uma
interação com esses alunos que ainda não conhecem a UENF. O Prof. Oscar perguntou se estão fazendo
levantamento de alunos matriculados que tenham algum tipo de deficiência, pois tem acontecido de só
detectarem esses casos quando iniciam as AARE, e eles têm direito a assistência especial. O Reitor concordou
com o Prof. Oscar, que de fato, no ato da matrícula devem ter essa informação. O Prof. Manuel Vazquez
disse que haverá dificuldade de contato nesse início. Sugeriu que a ASCOM fizesse o convite para os
estudantes participarem de reuniões virtuais. O Sr. Carlos Vitor informou que a ASCOM vai começar a
pensar um calendário de ações com os estudantes no mês de julho. A Profª Rosana informou que essa é a
última semana de envio dos resumos para o CONFICT e CONPG. Até o momento já são 300 resumos
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enviados.  O Reitor passou para o segundo item da pauta: Ata da 668ª reunião.  O Prof. Vanildo sugeriu que
os documentos relativos à pauta sejam enviados com mais antecedência, para que tenham mais tempo de
leitura, atendendo às 72 horas de antecedência, conforme consta no Regimento. Não havendo outras
manifestações, o Reitor colocou em votação, sendo aprovada com uma abstenção. O Reitor passou para o
terceiro item da pauta: IGC/MEC. Fez a apresentação do Índice Geral de Cursos com os indicadores do
MEC. Comentou o resultado, onde a UENF obteve a nota cinco. Disse que analisando o resultado como um
todo, e é um bom resultado. Concluiu que nos questionários respondidos pelos estudantes, ficou demonstrado 
que eles não entendem o esforço que a Universidade faz para a formação deles. Disse que a parte crítica  do
resultado é que precisam trabalhar um pouco mais com os estudantes, promovendo uma melhor interação. O
Prof. Manuel Vazquez disse que talvez falte aos coordenadores conversarem um pouco mais com os
estudantes, e a leitura que faz das respostas nos questionários é de que os estudantes não interpretam bem os
questionários. O Reitor falou que a Avaliação Institucional tem que ser implementada o mais rápido possível.
Disse que os estudantes precisam conhecer mais a Instituição para que possam valorizá-la. O Prof. Vanildo
parabenizou toda a equipe da Instituição pela nota 5, que é relativa ao período de 2017/2018, quando os
problemas financeiros estavam bem difíceis. Disse que tem grandes perspectivas para a próxima avaliação e
acha que as reuniões com os alunos são importantes para convencer os alunos a fazerem a prova do ENADE
de maneira séria. A Profª Rosana disse que esse documento ajuda a fazer o diagnóstico e retrata o esforço da
comunidade acadêmica em trabalhar com excelência e qualidade, cumprindo o destino da Instituição. O que a
preocupa é que, apesar dessa nota cinco, que deve ser comemorada, é preciso entender o que pode ser feito
para melhorar a compreensão sobre o que é a Instituição. Disse que a questão abrange também professores,
que até hoje não entende o que é essa Instituição e o que ela representa no cenário de formação de pessoas.
O Prof. Olney disse que sua observação é que cada um dentro de sua área deveria conversar e debater
bastante. Falou da importância de demonstrar ao estudante nas aulas inaugurais, o quanto são privilegiados por
estarem ali numa Instituição pública de qualidade. O Reitor passou para o quarto item da pauta:
Enquadramentos. Disse que na reunião anterior falou sobre a formação das comissões que irão analisar os
processos e solicitou que os Diretores encaminhem o mais breve possível os nomes. O Prof. Oscar disse que
está sendo difícil formar as comissões, pois os professores estão questionando qual será a metodologia de
trabalho, e a maioria deles alega que já está atarefada. O Prof. Manuel Vazquez disse que no CCTA, embora
 trinta e um docentes constem na listagem dos que terão os processos analisados, conseguiu que mais de três
se interessassem em participar da comissão. O Prof. Vanildo disse que no CBB levará o assunto para a
próxima reunião do CONCEN, e certamente sairão da reunião com três nomes. Enfatizou que é preciso
informar melhor sobre a metodologia de trabalho das comissões. O Prof. Rodrigo agradeceu a participação do
Assessor Jurídico na reunião do CONCEN ocorrida no dia de ontem, onde pôde esclarecer sobre as
questões dos enquadramentos. Disse que o CONCEN deliberou que a comissão do CBB será composta
pelos membros da CSCD. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. O Prof. Vanildo
disse que enviou via SEI uma solicitação de prestação de serviços de limpeza na REBIO, que é muito utilizada
pelo CBB.  Pediu que fosse feito um termo aditivo no contrato. Falou também sobre os produtos controlados
pelo exercito, pois os professores não têm mais conseguido comprar os produtos com parceiros dos projetos.
Colocou-se a disposição para contribuir no que for necessário para conseguirem a licença. O Reitor explicou
que conseguiram a licença do PF, mas a do exército necessita da construção do paiol, dentro das exigências
deles. Disse que ainda não encontraram saída para essa situação, mas que terão que enfrentar. Quanto ao
aditivo no contrato de limpeza, disse que precisam discutir diretamente com o Prefeito do Campus. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta
minutos.

 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc
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Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 25/08/2021,
às 18:12, 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 18:45, 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
19149966 e o código CRC 6DE3A57A.
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