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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, às catorze horas ocorreu on line, através da Plataforma
Google Meet, a sexcentésima octogésima quarta reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte
pauta; Pauta: 1-Informes; 2-Visita do Governador; 3-CONSUNI solene de aniversário; 4- Compras;
5- Portaria COVID. Estavam presentes, Prof. Raul Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Rosana
Rodrigues – Vice-reitora, Profa. Valdirene Moreira Gomes – representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, Prof. Manuel Antonio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação, Profa. Marcia de Azevedo –
representando o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor
do CCTA, Prof. Rodrigo Costa Caetano – Diretor do CCH, Prof. Geraldo Márcio Timóteo – Diretor da
Agência de Inovação, 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, Sr. Carlos Vitor da
Silva – Assessor de Comunicação, Sr. André Rangel – Diretor de informática e Comunicação.  O Prof. Raul
deu início a reunião com o item 1 – Informes – Colação de grau presencial – na segunda, dia 9, depois do
início da pandemia, foi feita a primeira colação de grau presencial, eram poucos alunos e um número pequeno
de familiares, a ideia é manter on line quando for um número grande de formandos. Reabertura do Hospital
Veterinário – o hospital reabriu, atendendo com consultas previamente agendadas. A Profa. Fernanda
informou os atendimentos estão ocorrendo sem problemas, só consultas agendadas, houve necessidade de
atender uma emergência, mas a entrada foi por outro acesso, sem passar pela recepção, está sendo exigido
dos tutores o comprovante das 2 doses da vacina, já que no Hospital estão todos vacinados, com as 2 doses.
Na segunda-feira, dia 9, a atriz Betty Gofman, uma das responsáveis pelo Projeto Gramacho, ONG que
acolhe e trata animais abandonados, veio conhecer a UENF, o hospital tem atendido alguns animais do
Projeto. O Prof. Victor Hugo informou que está participando do grupo de instituições de ensino superior da
região de Macaé e Norte Fluminense, já houve várias reuniões para discutir a criação do Conselho das
Instituições de Ensino Superior de Macaé e Região Norte Fluminense, o objetivo é que o Conselho participe
do Conselho de Instituições da Prefeitura, no próximo dia 12 haverá reunião virtual. Continuou dizendo que a
fachada do prédio de Macaé está pronta, com o nome da UENF e o nome do Campus Carlos Alberto Dias.
A Profa. Valdirene informou da realização do sobre a realização do I Painel de Incentivo à Produção e Ações
em Cultura e Arte da UENF, no âmbito do “Programa de Bolsas de Pós-Doutorado da Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, para Incentivo à Pesquisa, Conhecimento Técnico/Científico, e Apoio à
Manutenção de Acervos nas áreas da Cultura e das Artes” e agradeceu a colaboração e participação da
Profa. Priscila. Informou que foi regularizado o acesso à Plataforma Lattes, por causa do problema que houve
os editais foram republicados, com novo prazo até dia 31/08. O Prof. Raul informou que participou de reunião
com o Sr. André para resolver o problema da internet na UENF, a Rede Rio mais não tem mais como manter,
a possibilidade é continuar com a Conecta RJ, atualmente temos nosso link licitado, quando acabar o contrato
migraremos para o Conecta Rio, com internet de 1 giga. O Sr. André informou que nossa infraestrutura de
rede foi toda montada para a Rede Rio, para migrar para a Conecta Rio, que é financiada pela FAPERJ,
haverá necessidade de adequações que irão impactar no acesso de quase todos os sistemas, pode acontecer
de ter que desativar alguns sistemas por um determinado tempo. Apesar de não ser um processo trivial, não
vai impactar na rede interna. Antes de fazer as alterações vai entrar em contato com as pessoas que serão
afetadas. O Prof. Vanildo perguntou sobre o cadastro do IP para acessar os periódicos da CAPES, o Sr.
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André esclareceu que não haverá problema, por um tempo talvez não possam acessar de casa. O Prof.
Vanildo consultou sobre a possibilidade de assinar o switch da Google já que o Google drive vai reduzir o
armazenamento. O Prof. Raul falou da possibilidade de usar os servidores do PRODERJ para o
armazenamento de arquivos. O Sr. André complementou dizendo que o custo do PRODERJ, para esteserviço
é bem baixo. 2-Visita do Governador – O Reitor participou no café da manhã na CDL, na ocasião o
Governador anunciou que os auxílios serão pagos, talvez no próximo contracheque, ainda tem algumas
questões burocráticas para serem resolvidas. No evento que houve na UENF o Reitor teve oportunidade de
conversar sobre vários assuntos importantes para a Universidade, entre eles o PCV, a implantação do curso
de Engenharia de Alimentos, a questão do teto de gastos, os concursos que precisam ser realizados e
autonomia de gestão financeira. Segundo o Governador ele orientou que liberassem os duodécimos, o que não
foi feito. O Prof. Raul conversou também com o Secretário de Planejamento e argumentou que as
universidades não deveriam estar sob o regime de recuperação fiscal já que o índice da educação precisa ser
cumprido e, este ano, mais uma vez não vai ser. O Deputado Jair Bittencourt reforçou a necessidade da
abertura do curso de Engenharia de Alimentos, em Itaperuna, e a realização de concursos. O SINTUPERJ
aproveitou a oportunidade para entregar o PCV. Antes do final do ano haverá nova visita do Governador,
quando será entregue o título de Chanceler da UENF. O Prof. Raul agradeceu a colaboração dos Senhores
Carlos Vitor e Pacheco que trabalharam na organização da visita, agradeceu também ao pessoal da Ferthymar
e ao Prof. Renato da Matta que ficou aguardando caso o Governador fosse visitar o CBB. O Prof. Molina
pediu que fosse esclarecida a questão do funcionamento do curso de Engenharia de Alimentos em Itaperuna.
O Prof. Raul esclareceu que a interiorização da UENF está prevista na criação, pode ser que a aprovação do
curso em Itaperuna seja uma condição. 3- CONSUNI solene de aniversário – na próxima sexta, dia 13,
haverá o CONSUNI ordinário, na segunda, dia 16, o CONSUNI solene de aniversário, que será em Macaé.
O Prof. Raul e a Profa. Rosana irão participar, em Macaé, os Diretores que quiserem poderão ir ou mandar
um vídeo. Será apresentado o relatório de gestão de 2020, serãp homenageados os servidores que se
aposentaram, e um servidor docente e um não docente, indicado por cada Centro. O Prof. Vanildo vai levar a
questão da indicação dos nomes para que o CONCEN o faça e enviará os nomes na próxima sexta-feira. O
Prof. Rodrigo disse que o CCH indicou os nomes da Sra. Thaisa Tavares Alves da Silva e do Prof. Nilo Lima
de Azevedo, os dois do LGPP. Quanto à composição da Comissão para a elaboração da Carta de Serviços,
o conselho do CCH aprovou o nome  de Carlos Gustavo Sarmet, servidor lotado no LGPP. 4- Compras –
 O processo de compra dos computadores está sendo finalizado, a manutenção de grandes equipamentos com
carta de exclusividade está liberada. A compra de equipamentos deve ser preferencialmente de equipamentos
nacionais, ainda não temos uma agência que possa importar, o Prof. Raul está negociando com a UERJ para
ver se consegue que as importações sejam feitas por lá. Os ônibus estão em processo de licitação, serão
comprados com verba federal. 5- Portaria COVID -  As sugestões do CBB estão sendo discutidas, o Prof.
Raul esclareceu que a discussão não é sobre retorno das aulas, as aulas presenciais não vão retornar. As
bibliotecas só voltarão a funcionar quando as aulas presenciais retornarem. O que deve ser discutido é a
questão do retorno de forma escalonada, mantendo uma parte híbrida. Pelo que está no decreto do governo a
volta dos servidores se dará depois de 15 dias da segunda dose da vacina e, quem teve oportunidade de se
vacinar e não o fez também retorna. A Reitoria vai regulamentar a volta do administrativo, o funcionamento dos
laboratórios será regularizado pelos Centros, de acordo com as especificidades.  O Prof. Rodrigo questionou
sobre a limpeza, se haverá um aditivo no contrato, e se com o retorno  haverá necessidade de mudar a
dinâmica da limpeza. O Prof. Raul esclareceu que o Hospital Veterinário e o Centro de Convenções passarão
por desinfecção semanal. O Prof. Rodrigo sugere que o retorno seja discutido com as outras universidades
estaduais. A Profa. Valdirene alertou sobre a necessidade dos orientadores estarem atentos à questão do
retorno de seus alunos, os orientadores devem atuar junto com os chefes de laboratórios. O Prof. Molina falou
que o art. 2º, do parágrafo 2º, sobre a questão das aulas práticas, foi discutido na Câmara de Graduação. O
Prof. Oscar questionou sobre o problema dos não vacinados, no CCT tem um técnico que não vai se vacinar,
trouxe o decreto do governo e vai se apresentar para trabalhar. A discussão sobre a portaria está avançada no
CBB, o Prof. Vanildo levou a proposta por demanda do COLEX, continuou dizendo que as duas propostas, a
da Reitoria e a do CBB,  contemplam quase tudo. Sugere que o art. 2º seja retirado porque alguns
laboratórios não podem parar. Sugere ainda que haja a flexibilização de algumas atividades, que já estão
ocorrendo, para que estejam amparadas. O Prof. Vanildo disse que a questão dos servidores não vacinados
foi discutida no Centro, a sugestão é que, de acordo com o decreto do governo o servidor poderia retornar,
mas trabalharia isolado. Considera importante especificar quais serão as atividades que estarão suspensas, sem
generalizar. O Prof. Manuel Vazquez manifestou a preocupação do CCTA quanto à questão das aulas
práticas, dos não vacinados, o respaldo que as chefias teraim para isolar os servidores não vacinados, e a
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quem caberá a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da portaria. Quanto às aulas práticas, devem
discutir disciplina por disciplina. O Prof. Rodrigo sugere constar na Portaria a questão das bibliotecas da
UENF  a respeito do atendimento ao público e que o diálogo entre os diretores é importante para se chegar ao
consenso. Sugere uma consulta à ASJUR quanto à possibilidade da GRH realizar o levantamento sobre a
vacinação dos servidores. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 horas.
   
 

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 18:54, 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 09:08, 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
20968128 e o código CRC 09EE8B1E.
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