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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 681ª REUNÃO DO COLEX
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às catorze horas ocorreu on line, através da Plataforma
Google Meet, a sexcentésima octogésima primeira reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte
pauta; 1 – Informes, 2 – Aprovação de atas, 2.1 Ata da 672ª Reunião,2.2 Ata da 673ª Reunião, 2.3
Ata da 674ª Reunião, 3 – Recepção aos calouros, 4 – Sispatri, 5 –  Recesso julho, 6 – Sistema
acadêmico, 7 – Portaria 35/2020, 8 – 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 VieiATA DA 681ª REUNÃO DO COLEX ra 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, Sra.
Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca, representando o DGA, como convidados Prof. Luis Passoni – Chefe
de Gabinete, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Profa. Maria Priscila Pessanha de
Castro – Assessora de Cultura, Profa. Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva – representando o Diretor do
campus Macaé, Sr. Marcelo Viana Pacheco – Prefeito do campus. Sr. Carlos Vitor da Silva – Assessor de
Comunicação, Sr. André Rangel de Matos – Gerente de Informação. O Prof. Raul iniciou reunião registrando
a presença da Sra. Aline que está substituindo o Sr. César, que teve um problema de saúde. com os 1)
Informes – 1.1 –  estão sendo vacinados os servidores com menos de 45 anos, os que estiverem acima disso
serão vacinados seguindo o calendário da Prefeitura. 1.2 – a UENF será a responsável, a partir de agora, pelo
Projeto Para Esporte, a Universidade tem a estrutura necessária para abrigar o projeto e será uma importante
interação entre a Universidade e a sociedade. 1.3 – reunião com o deputado Valdeck Carneiro – reunião
importante onde foram apresentadas nossas realizações e dificuldades, mais uma vez o Reitor pediu o apoio da
ALERJ para as nossas solicitações, como fruto da reunião foi agendada, para a próxima semana reunião com
os secretários da Casa Civil e da Secretaria de Planejamento para tratar da questão dos auxílios, dos
enquadramentos e do Colégio Agrícola. A Profa. Rosana informou 1.4 – que a PROGRAD desenvolveu um
formulário de avaliação para as AAREs, será disponibilizado link, no sistema acadêmico, para que os alunos
da graduação avaliem as Atividades, o formulário estará disponível entre os dias 8 e 30 deste mês. Haverá
também formulário para os professores, os alunos da pós-graduação também avaliarão as Atividades. 1.5 – na
próxima semana, no dia 15, às 14 h haverá uma live do Reitor, como atividade da programação de recepção
aos Calouros. Na semana seguinte haverá apresentação da Universidade, através do Conhecendo a UENF.
2- Aprovação de atas – o Reitor solicitou que o ponto fosse retirado da pauta para que houvesse mais tempo
para serem lidas. Todos concordaram. 3- Recepção aos calouros  - a Profa. Rosana se manifestou dizendo
que considera importante a recepção aos Calouros, mesmo que de forma remota. Para o Prof. Raul, as ações
que serão feitas permitirão o acolhimento e o diálogo com os novos alunos. Depois do contato inicial, com o
Reitor, os Diretores, Chefes de Laboratórios e Coordenadores poderão ter encontros mais direcionados. O
Sr. Carlos Vitor considera importante a participação, no dia 15, do Pró-Reitor de Graduação dos Diretores,
para que façam uma breve apresentação dos cursos. Para os dias 20,21 e 22 estão previstas ações do Projeto
Conhecendo a UENF, os alunos serão divididos para que não fiquem atividades muito generalizadas. A
participação dos diretores é importante para que apresentem os Centros e as pesquisas que são
desenvolvidas, a ideia é fazer remotamente uma acolhida semelhante a que é feita presencialmente. O Projeto
Conhecendo a UENF sofreu adequações para que pudesse ser feito remotamente, ele tem sido levado às
escolas através do Google Meet. O Prof. Manuel Vazquez considera preocupante a transição
colégio/universidade, principalmente quando é feita à distância, acredita que será uma transição complicada.

Ata de Reunião UENF/REITORIA 20968275         SEI SEI-260009/003536/2021 / pg. 1



Prof. Vanildo parabenizou a Reitoria pela iniciativa, informou que os Coordenadores também estão se
organizando para receberem os Calouros, nesta semana estão promovendo atividades com ex-alunos, que
hoje são professores e na próxima semana será com 3 ex-alunos que estão no mercado de trabalho. 4-
Sispatri – o Prof. Raul reafirmou a necessidade de todos fazerem o SISPATRI e pediu a colaboração no
sentido de cobrar dos servidores. A Sra. Aline informou que na UENF, pelo menos 60% dos servidores ainda
não fez. O Prof. Manuel disse que o CCTA disponibilizou uma sala de informática e um servidor para ajudar,
mesmo assim a procura é muito baixa. 5- Recesso julho – O Prof. Raul esclareceu que houve falha na lista
dos professores que tiveram regência de turma, será enviada uma nova lista para os Centros. O Prof.Vanildo
disse que este será o primeiro ano em que todos os professores, mesmo os que ocupam cargo, terão direito ao
recesso de 15 dias, a maioria dos Chefes e Coordenadores tem regência de turma, ele enquanto estiver como
diretor não poderá ter o recesso, considera que o caminho seria, para os próximos anos, o recesso de todos
os professores no mês de julho. O Prof. Rodrigo sugere um interstício igual ou superior a 30 dias para que
todos possam ter recesso, havendo revezamento, como está não será possível todos que têm cargo reaizarem
o revezamento. O Prof. Passoni esclareceu que o documento sobre o período de recesso previu 15 dias entre
o término de um semestre e o início do outro, havia necessidade de 30 dias para permitir o revezamento.
Anteriormente, os professores que ocupavam cargos não tinham o recesso, talvez possa exclui-los do recesso.
O Prof. Oscar considera importante esclarecer melhor quem terá direito e, se quem quiser, pode abrir mão do
direito. O Prof. Raul acredita que os problemas de agora, no próximo ano deixarão de existir, é tudo uma
questão de ajuste. 6- Sistema acadêmico – O Prof. Raul disse  que o sistema acadêmico está avançado e
deverá ser possível lançar as notas das AAREs, haverá nota e ata final, com os aprovados. O Prof. Molina
apresentou uma questão que foi discutida na reunião da Câmara de Graduação que foi a data limite para
exclusão de disciplinas, que era até 21/06, até agora os alunos estão conseguindo excluir no Sistema. Solicitou
que verificassem se é possível fazer o levantamento das exclusões para saber quem excluiu depois do prazo. 7-
Portaria 35/2020 – O Prof. Raul falou da necessidade de fazer uma nova portaria, a atual está válida até o
próximo dia 30. Precisam pensar nas mudanças que deverão ser feitas, levando em conta a vacinação e a
pandemia. A nova portaria poderia ser um ato do Reitor, mas está trazendo para ser discutida. Continuou
dizendo que haverá reunião com os professores do Hospital para começarem a pensar a reabertura. O Prof.
Olney falou do problema dos professores que se recusam a serem vacinados. Isso vai gerar problema porque
as pessoas vacinadas não vão querer conviver com eles. O Prof. Vanildo acredita que até o dia 30/10 todos
os adultos estarão vacinados, depois disso poderá haver uma ação mais enfática em relação ao retorno.
Continuou dizendo que o Reitor não tem como obrigar as pessoas a serem vacinadas, o ideal seria aguardar a
posição do Governo. Poderia liberar, para quem se sentir confortável, vir trabalhar. A Profa. Fernanda sugere
que os setores afixem avisos informando que obedecem as regras de biossegurança, embora não isente o risco
de contágio, pelo menos diminui. O Prof. Manuel ressaltou que muitas vezes a questão de defesa de direitos
esquece os deveres, a carteira de vacinação é um dos documentos exigidos para ser admitido na UENF, se
não apresentar não é admitido. Sugere apoio do jurídico sobre as decisões que terão que ser tomadas, há
necessidade de atitudes que protejam a Instituição. O Prof. Passoni ressaltou dois aspectos que devem ser
levados em conta, a) se o Reitor baixar uma resolução tornando a vacina obrigatória a justiça comum pode dar
liminar permitindo não vacinar, b) flexibilizar a Portaria, estabelecendo alguns parâmetros. O Prof. Rodrigo
propõe discutir o plano de retomada, a questão legal e de saúde coletiva da vacinação. 8- Assuntos Gerais –
a questão do recesso entre semestres voltou a ser apresentada, a pós-graduação deu intervalo de 30 dias entre
os dois semestres, vai ser estudada uma solução para a graduação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às 16 horas e 15 minutos.
   

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 18:22, 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 Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Secretária
Geral, em 26/08/2021, às 09:05, 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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http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


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
20968275 e o código CRC BB29BBB2.
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