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Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às catorze horas e trinta minutos, ocorreu on
line, através da Plataforma Google Meet, a 688ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte
pauta; 1- Informes; 2 - Aprovação da Ata da 687ª reunião; 3- PDI; 4- Portaria Reitoria 84/2021 -
Medidas Prevenção à COVID-19 (retorno atividades presenciais);5- Credenciamento de Fundações;
6- Assuntos Gerais. Estavam presentes, Prof. Raul Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Valdirene
Moreira Gomes – representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Manuel Antonio Molina
Palma – Pró-Reitor de Graduação, Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários, Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof. Rodrigo Costa Caetano – Diretor do
CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB, Sr.
Pedro César da Costa Soares Fonseca, Diretor Geral Administrativo, como convidados, Prof. Luis Passoni –
Chefe de Gabinete, 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 de Matos –
Diretor de informática e comunicação. O Reitor deu início à reunião com o item 1- Informes – O Prof. Raul
registrou as presenças do Prof. Jefferson Manhães de Azevedo, Presidente de Fundação Pró-IFF e Reitor do
IFF e da Profa. Ana Léa Gondim Superintendente Geral da PRÓ-IFF, que vão assinar o convênio entre
aquela Fundação e a UENF, com isso os recursos de projetos e de arrecadação própria poderão ser
administrados pela Pró-IFF. O Prof. Jefferson se manifestou dizendo que o convênio era um sonho
compartilhado pelas duas instituições, para que fosse possível a parceria o estatuto da Fundação teve que ser
modificado, está sendo discutida a alteração do nome para Fundação para o Desenvolvimento Fluminense,
com alternância na presidência do Conselho Deliberativo, dos reitores das duas instituições e com a
participação de servidores do IFF e da UENF. Depois da assinatura do convênio o Prof. Raul prosseguiu com
os informes. O Reitor participou de audiência pública, na ALERJ e de diversas reuniões onde, entre outros
temas foi discutido o regime de recuperação fiscal e a sugestão de excluir as universidades da recuperação
fiscal já que o índice da educação precisa ser cumprido. Outro ponto discutido foi a mudança da idade de
aposentadoria para os professores, a proposta apresentada é que para os professores universitários seja
adotada a mesma idade. Reunião com o deputado André Ceciliano sobre proposta de PL sobre a questão dos
servidores não vacinados e quais as medidas a serem tomadas. Reunião com o deputado Marcio Pacheco
sobre a criação, na UENF, da Universidade da Terceira Idade, houve reunião com os Secretários de
Planejamento e Fazenda sobre a implementação dos auxílios, em reunião conjunta com o SINTUPERJ e os
Secretários foi discutida necessidade de realização dos concursos. Foi solicitado que as vagas de concurso,
que estão fora do regime de recuperação fiscal, sejam desbloqueadas Para amanhã, dia 22 já agendaram
novas reuniões na ALERJ, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura vão discutir sobre os
projetos de construção e adequação dos espaços na UENF. O Prof. Olney reforçou o informe sobre a
Mostra de Extensão solicitou a colaboração dos Diretores para que divulguem entre os pares que as inscrições
estão abertas e que é obrigatória a participação dos bolsistas de extensão. A Profa. Valdirene informou sobre
editais da FAPERJ e CNPq. O Prof. Molina informou sobre reunião extraordinária da Câmara de Graduação
onde discutiram os procedimentos a serem adotados para as atividades presenciais, a questão dos estágios e
as aulas práticas. Ficou decidido que a sequência de medidas de assepsia que serão adotadas será
estabelecida pela Direção de cada Centro. O Sr. Vitor pediu que registrasse um elogio e agradecimento
públicos, ao Hospital Veterinário, pelo atendimento dado a seu animal, o atendimento foi agendado por
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telefone, e foi muito bem atendido na consulta, hora nenhuma ele se identificou. Informou que o Instagran da
UENF alcançou 12 mil seguidores, em pouco tempo houve um aumento de 1.200% no número de seguidores,
agradeceu a colaboração de todos. 2 - Aprovação da Ata da 687ª reunião - aprovada por unanimidade. O
Prof. Rodrigo pediu que registrasse que as modificações sugeridas por ele foram incorporadas. 3- PDI – O
CBB já indicou representante, o do CCTA será o Prof. Omar Bailez, o Prof. Raul solicitou que encaminhem
os representantes que estão faltando. 4- Portaria Reitoria 84/2021 – Medidas de Prevenção à COVID-
19 (retorno atividades presenciais) – O Prof. Raul falou que apesar de ter enviado a Portaria para que
fosse discutida nos Centros, recebeu poucas contribuições produtivas, no seu laboratório todos os professores
receberam e fizeram algumas sugestões. O Prof. Oscar fez reunião com o pessoal da biblioteca, da secretaria
acadêmica e da secretaria da direção, para o processo de sanitização há necessidade de compra de material,
solicitaram que fossem instaladas proteção de acrílico. Para o Prof. Passoni, se seguirem as orientações de
distanciamento, com demarcação, uso de máscara e não havendo aglomeração, talvez a proteção de acrílico
seja dispensável. O Prof. Raul esclareceu que o que puder, vai continuar sendo feito remotamente. O Prof.
Molina lembrou que as direções deverão ter o controle dos espaços que foram utilizados para aulas e quais
serão, para que seja feita a limpeza. O Prof. Victor Hugo questionou sobre o horário dos funcionários
terceirizados, que hoje estão com carga horária menor, com o aumento do número de pessoas nos
laboratórios haverá necessidade de pessoal de apoio por mais tempo. O Prof. Raul esclareceu que a medida
que houver necessidade o horário será ampliado. O Prof. Manuel Vasquez lembrou que a maior parte das
aulas práticas do CCTA são com saída de campo e questionou como será o transporte dos alunos. O Prof.
Molina esclareceu que o transporte será com limite reduzido de lotação, sugere informar para evitar que tenha
uma disciplina prática e não tenha o transporte. ;5- Credenciamento de Fundações – A FUNDENOR
encaminhou documento solicitando a renovação do credenciamento junto à UENF. Foi esclarecido que todo
credenciamento é via SECTI. Com a nova resolução sobre o credenciamento, o processo se inicia na
instituição, a Fundação interessada manda documento solicitando o credenciamento, a solicitação deve ser
aprovada no CONSUNI e encaminhada à SECTI, toda a documentação necessária deve ser encaminhada
para aquela Secretaria, existe uma comissão que faz a avaliação. A Reitoria recebeu uma solicitação para o
credenciamento da FUNDENOR, assinada por alguns professores do CBB, o documento será anexado à
solicitação que a FUNDENOR encaminhar e o processo será levado ao CONSUNI. O Prof. Vanildo
considera o convênio com o IFF um grande avanço, há um gargalo na administração dos contratos de serviço,
seria inviável para o pesquisar ou a reitoria administrar todos os contratos, se for possível retomar o convênio
com a FUNDENOR, vai ajudar bastante. O fato de o convênio coma FUNDENOR não está vigente, está
trazendo problemas, como para o projeto do Prof. Ruiz, que é administrado por aquela Fundação, ele precisa
contratar pessoal e não consegue. O Prof. Vanildo solicitou a ajuda da ASJUR para buscar uma solução que
permita a contratação de 2 técnicos para o projeto. 6- Assuntos Gerais – O Prof. Oscar questionou sobre o
processo 1563- eleição dos representantes discente do curso de engenharia metalúrgica que foi encaminhado
para a ASJUR para parecer, o processo foi devolvido com solicitação de que encaminhassem CI com minuta
de normatização do processo eleitoral. O Prof. Vanildo solicitou providências no sentido de recolher rejeito
líquido, alguns laboratórios, em especial LBCT, LCA e LBT estão com acúmulo deste material. O Prof.
Manuel Vasquez questionou sobre a avaliação funcional durante o período de trabalho remoto, alguns itens
não poderão ser avaliados, sugere que haja modificação no formulário de avaliação, as perguntas que são
usadas atualmente não avaliam. O Professor abordou a questão da falta de docentes, isso está pesando nas
disciplinas, além das vagas já existentes, mais 2 professores vão se aposentar, compulsoriamente. O regime de
recuperação fiscal não pode ser justificativa para não contratar professores, se não houver a recomposição do
quadro haverá dificuldade de formar os alunos, por falta de professores para algumas disciplinas. O Prof. Raul
vai continuar a negociar a liberação dos concursos, acredita que e tivermos procuradoria da UENF irá facilitar
o processo, nossos pareceres serão acatados, sem necessidade de outro parecer da procuradoria da SECTI,
que quase sempre, por desconhecer os problemas não acolhe o nosso parecer. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada às 16 horas e 10 minutos

 

 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                      Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein

              Reitor                                                                       Secretária ad hoc
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Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 18/05/2022,
às 08:48, 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, Técnico
Nível Superior, em 18/05/2022, às 10:05, 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
22597697 e o código CRC A5481767.
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