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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte um, às catorze horas ocorreu on line, através da
Plataforma Google Meet, a sexcentésima septuagésima sétima reunião do Colegiado Executivo, para tratar da
seguinte pauta; 1 – Assuntos gerais . Estavam presentes, 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 Antonio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação, Prof. Olney
Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Manuel Vazquez Vidal Jr.– Diretor
do CCTA, Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor
do CCT, Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB, como convidados Prof. Luis Passoni – Chefe de Gabinete,
Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Profa. Maria Priscila Pessanha de Castro –
Assessora de Cultura, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus Macaé, Sr. Marcelo Viana Pacheco –
Prefeito do campus. O Prof. Raul iniciou a reunião explicando que como a Reitoria não tinha ponto específico
de pauta, seria uma reunião para tratar de assuntos gerais, mesmo não havendo convocação, já tinham o link,
por isso, resolveu manter a reunião para tratar de assuntos de interesse dos Centros. Continuou dizendo que
os pedidos de compras de equipamentos, mobiliário, obras como a adequação da rede elétrica,
impermeabilização dos telhados e acessibilidade, encaminhados à Reitoria, serão encaminhados como
solicitações da Reitoria, os computadores solicitados pelos Centros também serão assumidos pela Reitoria,
não havendo necessidade de constar no QDD de cada Centro, para evitar duplicidade. Continuou dizendo que
está guardando que os Centros enviem as informações sobre os reagentes e as vagas. O Prof. Oscar
esclareceu que solicitou, aos laboratórios,  a lista de reagentes e está tentando compilar, não sabe se seria
melhor enviar as CIs dos laboratórios. Quanto às vagas, o LCMAT concorda em ceder uma vaga para o
CCTA, desde que não perca a vaga no futuro. Informou que a ASJUR questionou um edital do LCMAT e
ficou de fazer os ajustes, mas ainda estão aguardando as correções. O Prof. Raul disse que os concursos estão
parados por causa da pandemia, a partir dos concursos que a UERJ realizou, o argumento da recuperação
fiscal deixa de existir. A questão da segunda vaga do LCA que estava sendo questionada pela ASJUR, foi
solicitado que fizessem nova análise. O parecer sobre vacância deve levar em consideração a data em que o
professor se afastou e não a data em que foi aberto o concurso e a vaga não foi preenchida. Os Professores
Manoel Vazquez e Vanildo informaram que os laboratórios do CCTA e de CBB ainda não enviaram a lista
dos reagentes controlados pela PF. O Prof. Raul esclareceu que até hoje a PF não havia solicitado relatório,
está tentando agendar reunião para ter maiores esclarecimentos sobre o relatório. O Prof. Passoni se
manifestou dizendo que estão tentando contato com o exército para marcar uma reunião, mas ainda não
conseguiram o contato. Por ocasião da última vistoria, foi exigida a construção de um paiol para
armazenamento dos produtos e possibilitar um controle centralizado. Até hoje ainda não foi possível construir
o paiol e vão tentar manter o controle como tem sido feito, descentralizado. O Sr. Pacheco esclareceu que
nunca conseguiram cumprir as exigências em relação ao paiol, depois que construíram o que tem hoje as
especificações mudaram, O Prof. Raul ressaltou que é necessário ver quais são as especificações, fazer um
projeto e incluir na LOA. O Prof. Vanildo sugeriu que fosse tentada uma solução emergencial, alguns
laboratórios estão tendo dificuldade para comprar material, a questão de cumprirmos as exigências ainda está
em fase inicial, há necessidade de buscar uma outra solução. O Prof. Raul falou sobre a solicitação de abertura
parcial do Hospital Veterinário, o Hospital fez um levantamento, muito bem feito, em relação à abertura
parcial, mandou o relatório para o Prof. Kanashiro, que é especialista em imunologia, para fazer o parecer, que
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será encaminhado para o Conselho Provisório do Hospital, para discussão. Todo o pessoal do Hospital já
tomou as 2 doses de vacina, com isso talvez possa abrir o hospital para consultas, com hora marcada, por
telefone, para evitar aglomeração. O hospital funcionaria apenas para atendimentos, não teria nada a ver com
aula prática, o que seria outra discussão. A Profa. Fernanda disponibilizou para o COLEX, o documento
sobre o funcionamento parcial do hospital. Esclareceu que já fez algumas modificações, os atendimentos serão
em número reduzido, já prevendo que pode aparecer alguma emergência. Há exigência de que todos tenham
sido imunizados com as 2 doses das vacinas, o intuito é oferecer atendimento para pessoas que não têm
condições para serem atendidas em outro local. Lembrou que no ano passado o hospital perdeu alguns
medicamentos, por causa da validade e que também doaram os medicamentos que foram solicitados, estão
trabalhando com um estoque bem reduzido. O Prof. Raul está aguardando a manifestação do Conselho do
Hospital, com a vacinação de todo o pessoal talvez consigam abrir para atendimento ao público. O Prof.
Vanildo solicitou informações sobre a manutenção dos geradores, o do P5 não entrou em funcionamento, quer
saber qual a previsão para resolver o problema. O Sr. Pacheco esclareceu que está tentando resolver, está
buscando contato com várias empresas para fazerem o orçamento, mas ainda não conseguiu, por enquanto,
não tem previsão de manutenção. Está sendo feito o processo licitatório para manutenção dos geradores, por
24 meses, podendo o prazo ser prorrogado. O Prof. Manuel Vazquez levantou a questão das aulas práticas,
se vai ter atendimento no Hospital os alunos da residência vão trabalhar, ressaltou que a Câmara de
Graduação precisa discutir o assunto. O Prof. Raul disse que já havia discutido esse assunto com o pessoal da
Reitoria, detectaram várias condições diferentes e específicas, como nº de estudantes/espaço, a questão da
vacinação, a necessidade de aulas práticas para os alunos concluintes e a possibilidade de aulas ao ar livre. O
Prof. Molina respondeu que o assunto foi discutido na Câmara de Graduação e serão apresentadas algumas
propostas para serem avaliadas. Alguns pontos foram analisados como a questão da demanda reprimida por
aulas práticas, principalmente para os formandos, oferecer aulas práticas só para os formandos, e adotando os
cuidados adequados, reduziria o número de alunos, alguns cursos têm número bem reduzido de formandos.
Outra possibilidade apresentada seria ter aulas em laboratório, com poucos alunos, com portas e janelas
abertas, haveria necessidade de fornecimento de EPI e material de consumo, a questão levantada foi a quem
caberia a responsabilidade de fornecer os materiais. Prof. Manuel Vazquez ressaltou a importância de definir
as condicionantes, definir os parâmetros e limites para que os Chefes de Laboratório possam verificar que
disciplinas podem ser ofertadas. O Prof. Rodrigo apresentou duas questões de interesse do CCH, pediu que
vissem a possibilidade de instalar gerador no Centro, e perguntou sobre o limite de utilização do pronto
pagamento, se várias pessoas utilizarem o pronto pagamento para adquirir um mesmo item ou contratar um
serviço pode atingir o limite em que há necessidade de licitação, o CCH pretende usar o pronto pagamento
para descupinização. Se existir a ideia de dedetizar toda a Universidade, ele usará o recurso para outra
finalidade. O Prof. Raul orientou para que continue com a contratação do serviço. A Profa. Fernanda
apresentou como alternativa para os formandos, que muitas vezes só estão dependendo de uma disciplina de
aula prática, que a disciplina seja ministrada ao ar livre. O Prof. Raul falou da importância de fazer o
levantamento das disciplinas e do número de alunos, para ajudar na decisão e estabelecer o controle. Precisa
ficar bem claro que estarão atendendo a demandas específicas, com regras de biossegurança. O Prof. Vanildo
questionou a falta do envio da convocação para a reunião do COLEX, como está previsto no Regimento. Não
se pode levar em consideração o fato de estar na agenda geral do Google, no Regimento está claro quem
convoca e com qual antecedência, o que ele está registrando é um ponto que é regimental, embora caiba ao
Reitor a prerrogativa de propor alteração no Regimento. O Prof. Raul esclareceu que apesar de não ter ponto
específico para a reunião de hoje, preferiu manter a reunião para discutir os assuntos que fossem trazidos. A
convocação semanal vai ser enviada, no caso de Reitoria não ter ponto específico de pauta, a pauta terá como
ponto único assuntos gerais, considera importante manter essa reunião semanal, que será suspensa em caso de
viagem. O Prof. Rodrigo agradeceu a possibilidade da reunião, que considerou importante para discutir e
resolver assuntos que estavam incomodando, como a questão dos computadores na LOA dos Centros e a
descupinização. Sugere que não tendo pauta específica seja aberto um canal para que os diretores enviem os
assuntos para serem discutidos. O Prof. Raul estabeleceu que os Centros enviem suas pautas até quinta-feira
anterior à reunião. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 40 minutos.
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Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                       Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein

                      Reitor                                                        Secretária ad hoc

 

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 25/08/2021,
às 18:18, 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 Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Secretária
Geral, em 26/08/2021, às 09:04, 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
20046476 e o código CRC 5DFB269E.
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