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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 678ª (SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF

Aos oito dias do mês de junho  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze horas e
cinco minutos, a sexcentésima septuagésima oitava 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.  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. Marcelo Pacheco – Prefeito do
Campus; Sr. André Rangel – DIC  e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da
seguinte pauta:  1- Informes; 2- Aprovação de atas: 669ª, 670ª e 671ª reuniões; 3- Atualização de
reagentes controlados pela PF; 4-Compensação de vagas; 5-Assuntos Gerais.  O Reitor deu início à
reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que o pregão para as obras de adequação elétrica
foi deserto; Em relação à recomposição da Câmara de Carreira Docente está faltando realizar eleições para
representantes do CCT e CCTA. O Prof. Oscar informou da dificuldade de conseguir candidatos. O Prof.
Manuel Vazquez informou que também estava com dificuldades para conseguir candidatos para compor a
Comissão Central de Carreira Docente, bem como para a Comissão Setorial, mas que conseguiram
candidatos e a eleição deverá ocorrer ainda nesta semana. Em relação à representação dos técnicos no
CONSUNI, informou que a eleição está no segundo dia de votações e, felizmente, já conseguiram quórum. O
Reitor informou que ontem no COLAC foi aprovado o calendário acadêmico da graduação para segundo
semestre especial emergencial. A Profª Maura informou que o calendário da pós-graduação para o segundo
semestre deverá ser apreciado no próximo COLAC. A Profª Fernanda perguntou pelo plano de
biossegurança, pois foram feitas alterações. Gostaria que as sugestões fossem encaminhadas até sexta-feira, de
modo que possam programar a reabertura parcial do Hospital. O Reitor pediu a cooperação dos membros do
COLEX com a apresentação de sugestões, pois o documento poderá servir de base para reabertura de outros
setores da Universidade. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação de atas: 669ª, 670ª e
671ª reuniões. O Prof. Rodrigo informou que encaminhou alteração em sua fala na 670ª reunião. O Prof.
Vanildo informou que enviará alteração em sua fala, também na 670ª reunião. Não havendo mais
manifestações, o Reitor colocou as atas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. O Reitor passou para
o terceiro item da pauta: Atualização de reagentes controlados pela PF. Perguntou aos Diretores como
está a atualização nos Centros. O Prof. Oscar informou que no CCT está finalizando, restando apenas a
informação de densidade. O Prof. Vanildo informou que no CBB deu o prazo até quinta-feira para os
Laboratórios fazerem as atualizações e, assim que concluírem, enviará à Reitoria. O Prof. Manuel Vazquez
informou que os Laboratórios do CCTA estão concluindo e que nos próximos dias estará encaminhando. O
Reitor informou que com as informações consolidadas encaminhará o relatório à Polícia Federal, a fim de
renovar a  licença junto ao Órgão. Quanto à licença para compra de produtos controlados pelo Exército,
informou que estão analisando uma norma que dimensiona a construção do galpão, que é uma das exigências
do Exército. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Compensação de vagas. O Prof. Oscar informou
que ainda não levou o assunto para discussão, o que deverá ocorrer na próxima segunda-feira. O Prof.
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Vanildo informou que no CBB o assunto ainda está em discussão. O Reitor informou que está trabalhando
com a ASJUR na resposta ao Governo. Disse que se os Laboratórios do CBB e CCT concordarem com a
compensação das vagas, ficará descoberto só o candidato do LTA, que tentarão justificar de outra forma. O
Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. Informou que fizeram um levantamento na
Reitoria, e verificaram que tem orçamento para reajuste do auxílio creche e do auxílio alimentação. Estão
preparando os processos solicitando os reajustes, a princípio justificando a autonomia universitária e a
existência de orçamento. Também estão encaminhando o processo solicitando o auxílio tecnológico de mil e
quinhentos reais. Disse que agora iniciará a negociação para que os auxílios sejam pagos.  O Prof. Vanildo
informou que no CBB, algumas chefias estão solicitando a presença de servidores para acompanhar
manutenção nos laboratórios, e que os servidores estão se negando a comparecer alegando estarem
amparados pela portaria da Reitoria, mesmo estando vacinados. Falou da necessidade de começarem a
discutir o retorno às atividades presenciais. O Reitor disse que estão pensando sobre o assunto e que podem
discutir a questão no próximo COLEX. Disse que com a vacinação do pessoal da educação, terão em breve
todos os servidores vacinados e deverão editar uma nova portaria. Nada mais  havendo a ser tratado, o Reitor
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze  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 18:19, 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 18:41, 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
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