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Aos dezessete 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 quinta reunião do Colegiado Executivo, para tratar da
seguinte pauta; 1 – Informes; 2 – Aprovação de atas; 2.1 Ata da 679ª Reunião; 2.2 Ata da 680ª
Reunião; 2.3 Ata da 681ª Reunião; 2.4 Ata da 682ª Reunião; 2.5 Ata da 683ª Reunião; 2.6 Ata da
684ª Reunião; 3 – Reagentes controlados; 4 – Carta de serviços; 5 – Enquadramentos; 6 – Retorno
Presencial; 7 – Assuntos Gerais. Estavam presentes, Prof. Raul 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, 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. 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 – Diretor de informática
e Comunicação.  O Prof. Raul deu início a reunião com o item Informes – falou sobre o CONSUNI de
aniversário, realizado no campus de Macaé, foram homenageados os servidores indicados pelas diretorias e,
pela primeira vez, foi feita homenagem aos servidores falecidos, houve também a projeção de um vídeo, feito
pela ASCOM. O Sr. Carlos Vitor se desculpou por problemas que ocorreram que impediram que o início da
reunião fosse transmitido. O Prof. Raul informou sobre a audiência pública para discutir o marco legal da
ciência, tecnologia e inovação. Ele levou para a audiência os pontos que foram discutidos no CONSUNI,
considera importante a discussão do marco legal, que acredita que até o fim do ano será aprovado, mas antes
do marco legal deveria haver uma discussão prévia sobre a questão da autonomia de gestão financeira das
universidades e a implantação do duodécimo. Existe a proposta da criação do Conselho Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação, dirigido pelo Governador, como estratégia de estimular o desenvolvimento da Ciência,
Tecnologia e Inovação para todo o estado, principalmente para o interior, com a criação de um fundo estadual
de pesquisa. O deputado Waldeck Carneiro ficou de agendar reunião para discutir a implementação do
duodécimo. O Prof. Molina falou de sua participação nas discussões da lei estadual de inovação, ele era o
único representante do interior, considera importante que as entidades do interior do estado participem dessas
discussões, para que fique claro que ciência e inovação não são feitas apenas na capital e região metropolitana.
O Prof. Geraldo se manifestou dizendo que essas participações são importantes para que a AGINOVA
desempenhe realmente o papel de uma agência de inovação, para isso há necessidade de modificações
internas, atualmente existem muitos entraves burocráticos. Informou que estão começando a discutir a criação
do selo de qualidade UENF, amanhã dia 18, haverá reunião para tratar do assunto. A Profa. Rosana informou
que no CONSUNI de aniversário fizeram a apresentação do Relatório de Gestão 2020, no relatório estão as
atividades desenvolvidas e as reuniões realizadas, as pró-reitorias também apresentaram seus relatórios,
faltando apenas a PROGRAD, o hospital veterinário fez o relatório de encerramento de gestão da Profa.
Helena. O relatório vai ser disponibilizado na página da UENF e depois atualizado, com as informações da
PROGRAD. O relatório foi formatado pelo Sr. Marcos Cunha em formato de livro digital, caso haja interesse
os relatórios dos centros poderão ter o mesmo formato. O Prof. Rodrigo informou que enviou o Relatório do
CCH para o e-mail do Reitor e perguntou sobre a aprovação do Relatório de Gestão da UENF pelo
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Conselho Curador. O Prof. Raul explicou que estamos com dificuldade de reunir o Conselho porque alguns
representantes das secretarias, com as mudanças no governo já não estão mais nos cargos. Foram enviadas
várias solicitações para que sejam feitas novas indicações, mas até hoje não houve resposta. O Prof. Vanildo
também ficou de enviar o relatório do CBB para que seja formatado como o da Reitoria. A Profa. Rosana
esclareceu que não haverá alteração de conteúdo, depois de formatado o material será devolvido aos centros
para que façam a revisão. 2 – Aprovação de atas; 2.1 Ata da 679ª Reunião; 2.2 Ata da 680ª Reunião;
2.3 Ata da 681ª Reunião; 2.4 Ata da 682ª Reunião; 2.5 Ata da 683ª Reunião; 2.6 Ata da 684ª
Reunião. As atas 681, 682 e 684 foram aprovadas com 2 abstenções, os Profs. Vanildo e Oscar se
abstiveram a ata 683 foi aprovada com 3 abstenções, os Profs. Vanildo e Oscar se abstiveram e o Prof.
Rodrigo se absteve porque não esteve presente na reunião. 3 – Reagentes controlados – O Prof. Raul
solicitou que seja enviada atualização periódica do relatórios dos produtos controlados, isso é necessário para
renovar a autorização da PF. O Prof. Sérgio Luiz Cardoso assumirá a responsabilidade de fazer os próximos
processos de autorização tanto da polícia federal quanto do exército. O Prof. Manuel Vazquez vai alterar a
rotina de envio do relatório, ele havia solicitado que os laboratórios enviassem direto para o responsável da
Reitoria, mas como não está funcionando os relatórios serão enviados pela secretaria do Centro. 4 – Carta de
serviços – apenas 3 centros enviaram, o Prof. Rodrigo já informou para a Reitoria o nome da representação
do CCH para compor a comissão. 5 – Enquadramentos – dos enquadramentos que estavam pendentes já
conseguiram implementar o de 2 técnicos. O Prof. Rodrigo informou que haverá reunião da Comissão Setorial
de Carreira Docente do Centro e o resultado do trabalho será encaminhado. No CBB o processo do Prof.
André Carvalho está com a Comissão Setorial, acredita que esteja tramitando. O Prof. Vanildo sugeriu que a
Comissão Central cobre das Comissões Setoriais que as avaliações sejam concluídas e encaminhadas. O Prof.
Oscar falou da dificuldade para preencher a presidência da comissão setorial, o único professor titular que se
propôs a colaborar foi o Prof. Carlos Maurício, no momento a comissão está organizando a documentação
para iniciar os trabalhos. O Prof. Manuel Vazquez informou que tem alguns processos na comissão setorial,
tem sido difícil mobilizar, o trabalho atrasou um pouco mas agora parece que engrenou. Para o Prof. Raul o
processo de enquadramento agora deve ser mais rápido, pois não haverá necessidade de avaliação da PGE,
bastando avaliação da ASJUR. 6 – Retorno Presencial – depois de ampla discussão ficou decidido que
caberá aos Centros e DGA receber as informações sobre a situação da vacina de cada servidor e encaminhar
ao GRH, O Prof. Molina questionou se será solicitada apenas informação sobre a situação da vacina, sem
exigir o comprovante de vacinação, foi esclarecido que inicialmente será feito apenas o levantamento da
situação. O Prof. Vanildo questionou se vai haver um modelo para a informação ou se será em formato livre. A
Reitoria vai encaminhar para os setores documento sobre o tema, com as informações a serem solicitadas e
registradas em planilha. 7 – Assuntos Gerais – O Prof. Vanildo vai encaminhar para a Reitoria documento do
Prof. André, do LFBM, sobre a questão da veja para concurso, os laboratórios que não têm vaga bloqueada
não aceitaram fazer permuta. Continuou dizendo da situação de alguns laboratórios que inundaram na última
chuva, agradeceu ao Sr. Pacheco que tomou, rapidamente, as providências necessárias. O problema em
alguns casos foi causado por calhas entupidas, sugere que haja uma verificação periódica para verificar a
situação das calhas e prevenir esse problema. Relatou a falta de energia, em especial no P5, questionou sobre
a licitação para a manutenção dos geradores. O Prof. Raul esclareceu que estamos com deficiência de pessoal
para fazer alguns serviços. O Sr. Pacheco esclareceu que o problema dos telhados já deveria ter sido
resolvido, foi feita licitação, as empresas que se apresentaram tinham problemas, o processo está na fase de
recursos. O processo de licitação para manutenção dos geradores está sendo trabalhado. Nada mais havendo
a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 25 minutos.
 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                        Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein
       Reitor                                                           Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 18/05/2022,
às 08:45, 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


Documento assinado eletronicamente por Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Técnico
Nível Superior, em 18/05/2022, às 09:58, 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
21267052 e o código CRC 576BA645.
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