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Aos vinte e nove dias do mês de junho  de dois mil e vinte e um, ocorreu, por videoconferência, às quatorze
horas e dez minutos, a sexcentésima octogésima 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; Profª.
Maura Da Cunha –  Pró-Reitora de Pesquisa e 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; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Sr.
André Rangel – DIC; Profª Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Geraldo Timóteo –
AgiUENF; Sr. Carlos Vitor - ASCOM  e Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se
da seguinte pauta:  1- Informes; 2- Serviços ao Cidadão;  3- Reabertura do Hospital Veterinário; 4-
Assuntos Gerais.  O Reitor deu início à reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou sobre a
listagem  com o nome dos  servidores que ainda não se vacinaram e que foi entregue  à Prefeitura. Disse que
foi concedida a UENF  uma cota de cinquenta doses de vacina por dia, durante esta semana. Pediu aos
Diretores que entrassem em contato com os servidores para informar que o nome deles está na listagem para
serem vacinados. O assunto vacinação foi amplamente discutido, por ser uma preocupação comum a todos;
Informou sobre o início das atividades paradesportivas para crianças e adolescentes da sociedade, que faz
parte de um dos projetos desenvolvidos entre a UENF e a Prefeitura Municipal de Campos. Falou do
impacto  e do valor desse projeto que possibilita a prática esportiva às pessoas com deficiência, também
promove a inclusão, educação e socialização; Parabenizou a comissão organizadora do CONFICT/CONPG
pelo excelente trabalho realizado e fez comentários sobre as apresentações que assistiu no Congresso. A Profª
Maura agradeceu a participação de todos que apoiaram na realização do evento. Disse que o excelência do
evento é  resultado de um trabalho em equipe.  O Reitor passou para o segundo item da pauta: Serviços ao
Cidadão. Explicou que é uma demanda da Ouvidoria que informou que a Universidade deverá divulgar a carta
de serviços que tem a oferecer. Sugeriu que os Centros informassem sobre as atividades e serviços
desenvolvidos,  que vão além dos cursos já oferecidos. O Prof. Oscar lembrou que há uns três ou quatro anos
a Agência de Inovação começou a fazer um levantamento desse tipo e chegaram a compilar as informações
dos Laboratórios. Disse que irá resgatar esse levantamento feito no CCT à época e fazer uma atualização. O
Prof. Manuel Vazquez disse que também vai tentar resgatar levantamentos feitos no passado para atualizar.
Disse que no CCTA querem dar perenidade aos cursos oferecidos na Semana do Produtor, transformando a
extensão em algo mais contínuo. Apontou que a UENF tem uma escola de extensão que não é usada em todo
o seu potencial, e querem tentar trabalhar mais isso. Entende que a Universidade deve caminhar em direção à
educação continuada, a fim de atender aos egressos, e também trabalhar um pouco mais na formação pontual
da comunidade. Acha que seria interessante se a Universidade investisse nos pequenos cursos. O Sr. Carlos
Vitor informou que no site da Universidade já existe uma aba destinada a serviços,  mas que o link está
desativado. Disse que estão trabalhando para reativar esse e outros links. A Profª Rosana confirmou que já foi
feito um levantamento dos serviços, a pedido da SECTI, que iria reunir em um único site as Instituições de
Ensino Superior e suas cartelas de serviços, no entanto o projeto não foi concluído. O Prof. Vanildo sugeriu
que o levantamento também fosse feito junto a AgiUENF, que reúne as informações dos convênios. O Prof.

Ata de Reunião UENF/REITORIA 20968255         SEI SEI-260009/003535/2021 / pg. 1



Rodrigo disse que é importante retomar o debate acerca do projeto da universidade da terceira idade.
Solicitou que fosse agendada uma reunião, para discutirem o assunto, a fim de poderem avançar com o projeto
ao longo desse ano. O Reitor pediu ao Prof. Rodrigo que agendasse a reunião com o Chefe de Gabinete,
informando  que acha o projeto muito interessante, e que inclusive, no novo PCV já está previsto o cargo
comissionado para diretor da universidade da terceira idade. Pediu que resgatassem esse projeto junto ao
Governo, pois pelo que se recorda só faltava a assinatura do Governador, e a partir da assinatura dele
poderão alocar recursos para o projeto. O Reitor pediu que os Diretores levassem o assunto aos CONCENs
e enviassem os levantamentos à Reitoria. Passou para o terceiro item da pauta: Reabertura do Hospital
Veterinário. Informou que a Profª Fernanda, Chefe do Hospital Veterinário, enviou a Reitoria, já faz algum
tempo, um projeto com as diretrizes para a reabertura do Hospital. Disse que encaminharam o processo para
a análise Prof. Milton Kanashiro, que apontou algumas questões, mas deu parecer favorável a reabertura nas
condições citadas no processo. Disse que a Reitoria sugeriu que poderia haver o teleatendimento, bem como a
realização de consultas apenas com  agendamento prévio.  Enfatizou a importância dos serviços prestados pelo
Hospital para a sociedade, e que a Reitoria é favorável a reabertura, desde que todas as medidas de
prevenção à COVID sejam tomadas.  A Profª Fernanda projetou na tela a planta do Hospital para demonstrar
como será o funcionamento. Disse que em princípio os atendimentos serão apenas com agendamento por
telefone. Acredita que a procura, nesse primeiro momento será grande, mas haverá servidores na recepção
para fazer os direcionamentos e controlar qualquer aglomeração. Prosseguiu informando o plano de retomada
das atividades e explicando algumas dúvidas surgidas. Informou que o assunto foi discutido na reunião da
residência veterinária na semana passada, e estão todos animados e dispostos para o retorno. O Reitor falou
que antes da reabertura, gostaria de se reunir com o pessoal do Hospital para explicar os cuidados que devem
ser tomados, mas não está descartada a possibilidade de interromperem os atendimentos, caso tenham
problemas de contaminação pela COVID. O Sr. Carlos Vitor lembrou que é importante que a ASCOM seja
informada das ações, a fim de divulgar aos veículos de comunicação, bem como disponibilizar as informações
nas redes sociais da Universidade. O Prof. Vanildo disse que o Hospital é o melhor lugar para ser iniciada a
retomada das atividades presenciais, considerando que todos os envolvidos nos atendimentos já foram
vacinados. Acha positivo o retorno para a sociedade, que precisa a começar ouvir boas notícias. Em sua
opinião tem grandes possibilidades de dar tudo certo, pois está bem organizada a retomada. O Prof. Manuel
Vazquez disse que é interessante a reabertura, sugerindo que o agendamento poderia ser feito por
especialidade, a fim de evitar que pessoas fiquem aguardando pelo mesmo veterinário. Sugeriu também que a
Reitoria no momento de noticiar o retorno, dê ênfase a informação de que todos os envolvidos nos
atendimentos, desde o médico até o funcionário da limpeza, estão vacinados. O Reitor concluiu o assunto
solicitando que a Profª. Fernanda agendasse a reunião com o pessoal do Hospital, a fim de que ele possa ouvir
as opiniões, esclarecer dúvidas e explicar sobre a importância do processo de retomada. O Reitor passou para
o último item da pauta: Assuntos Gerais. Falou da tramitação dos processos de pagamento do auxílio
tecnológico, reajuste dos auxílios alimentação e creche. Disse que se tudo der certo deverão ser pagos no
próximo mês. Pretendem também começar a trabalhar na implementação do auxílio saúde e na conversão do
auxílio creche em auxílio educação.  Explicou que essas são as alternativas que encontraram para atenuar um
pouco a defasagem salarial dos servidores. O Prof. Oscar relatou problemas que estão ocorrendo com o
ensino a distância, entre eles problemas com transporte, que o CEDERJ não contempla, furto de equipamentos
na sala dos tutores, bem como problemas de acesso ao sistema acadêmico. Disse que até há questionamentos
de que se os alunos do CEDERJ são alunos da UENF. Perguntou se poderiam agendar uma reunião para
resolverem os problemas da melhor maneira possível. O Reitor deixou claro que os alunos do CEDERJ são
alunos da UENF, apenas algumas coisas são feitas de forma diferente, porque os cursos são administrados
pelo CEDERJ. Informou que o caminho para resolução dos problemas é através da coordenação do CEDERJ
na UENF. A Profª Rosana informou que está finalizando com a Profª Ângela a versão do Plinter que irá para o
COLAC na segunda-feira. Agradeceu a todos os professores que fizeram contribuições para o Plano de
Internacionalização. Nada mais havendo a ser tratado, o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às dezesseis horas e dez minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor
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Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 25/08/2021,
às 18:22, 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 18:39, 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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