
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 690ª REUNÃO DO COLEX
09/11/2021

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 30 minutos, ocorreu on line,
através da Plataforma Google Meet, a 690ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 1-
Informes; 2 - Aprovação da Ata da 689ª reunião; 3- Auxílios; 4- Retorno atividades presenciais; 5-
Orçamento; 6- 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, 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, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Profa. Maria Priscila P. de Castro –
Assessora de Cultura, Sr. Carlos Vitor da Silva – Assessor de Comunicação, Sr. André Rangel de Matos –
Diretor de informática e comunicação e o Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do campus. O Reitor deu início à
reunião com o item 1- Informes – a) visita do deputado André Ceciliano, Presidente da ALERJ -  no
dia 29 passado, o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, esteve na UENF para apresentar para
prefeitos da região, deputados estaduais, vereadores, acadêmicos, empresários e representantes da sociedade
civil a Emenda Constitucional 86/21, que criou o Fundo Soberano. O fundo são recursos excedentes dos
royalties do petróleo e tem com um de seus objetivos ser um fundo de investimentos. Os recursos vão ser
destinados a investimentos nas áreas de infraestrutura, ciência e tecnologia e novos produtos e projetos que
gerem emprego e desenvolvimento no Estado. A Prefeitura e a ALERJ estão negociando parceria para
recuperar o Solar dos Jesuítas e o acervo do Arquivo Municipal com recursos da ALERJ, além desses
projetos tem outros dois, ainda em fase inicial, o Projeto Caminhos do Açúcar e um projeto de agropecuária,
junto com a Prefeitura. O Reitor discutiu a possibilidade de criar um fundo das Universidades para proteger os
recursos no final do exercício para que não tenham que ser devolvidos e permitir que sejam gastos no exercício
seguinte. b )  reunião com o RH para discutir a questão das vagas e concursos. c) realização da
Semana Acadêmica -  diversos cursos estão participando da Semana Acadêmica, ainda neste ano de forma
remota, a palestra de abertura foi no canal da UENF no YouTube. d) criação de Polo CEDERJ em
Cardoso Moreira, com o curso de Pedagogia, com 30 vagas já incluídas no próximo vestibular. O Prof.
Vanildo disse que em reunião com os colegas da EAD, foi discutida a possibilidade de abrir o curso de
Biologia. e) pagamento de bolsa extra para os estudantes cotistas -  Prof. Raul falou que será paga uma
bolsa extra para estudantes cotistas, do mesmo jeito que foi paga no final do semestre passado e uma bolsa
retorno, no valor de R$ 900,00 para os estudantes, não estão incluídos os monitores e professores de apoio,
está sendo estudada a possibilidade de aumento do valor das bolsas de apoio e de cota. f) reunião do
Conselho Superior da FAPERJ -  A Profa. Rosana falou da próxima reunião do Conselho Superior da
FAPERJ, deverá ser discutida as propostas futuras da FAPERJ, quais serão as áreas estratégicas, o Conselho
também está acompanhando como está a situação dos projetos que foram aprovados, mas os recursos não
foram liberados, a UENF tem vários nessa situação. Continuou falando da reunião, em Macaé, com o Cônsul
Geral da Inglaterra, que manifestou interesse em projetos de geração de energia limpa. g) calendário da
graduação para o próximo ano -  o Prof. Molina informou que a Câmara de Graduação aprovou o
calendário para o próximo semestre, que será encaminhado para o COLAC, existe preocupação com o
retorno, em relação à estrutura física e o número de estudantes, o Prof. Molina sugeriu que esse assunto fosse
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discutido no Conselho de cada Centro. h) insalubridade e periculosidade – o Sr. César informou que a
DGA está retomando o levantamento dos setores que têm direito, estão fazendo o levantamento em função
dos pedidos de aposentadoria especial e também para que seja concedida a insalubridade para os novos
professores. A ideia é retomar o levantamento feito pela Prefeitura junto aos centros, o processo vai ser
encaminhado de volta para os diretores porque alguns laboratórios não responderam. Deve haver necessidade
de contratar uma empresa que atenda em relação à aposentadoria especial. 2 - Aprovação da Ata da 689ª
reunião – será aprovada na próxima reunião; 3- Auxílios -  O Prof. Raul falou sobre a aprovação e
inclusão, no próximo contracheque, do auxílio educação, no valor de R$ 900,00, o auxílio educação vai
substituir o auxílio creche e amplia a faixa de idade dos dependentes que terão direito. O auxílio saúde foi
aprovado, por ser verba indenizatória não precisará de comprovação da despesa, os inativos foram excluídos,
estão negociando para procurar reverter a exclusão. Os auxílios alimentação e tecnológico foram
encaminhados para a Casa Civil, para serem implementados, o auxílio tecnológico quando for pago será
retroativo, o auxílio retorno foi também encaminhado para a Casa Civil, estamos aguardando a publicação. 4-
Retorno atividades presenciais – o RH tem a listagem com dos servidores que não se vacinaram e vai fazer
contato para solicitar o comprovante de vacina e, se for o caso, fazer uma notificação. O Prof. Vanildo sugeriu
que quem não se vacinou apresente PCR em determinado intervalo de dias, falou sobre um processo que abriu
porque uma servidora que não se vacinou está circulando nas dependências da UENF, sem máscara. O Prof.
Passoni esclareceu que o processo será encaminhado para o RH, com orientação para que façam contato com
os servidores que não se vacinaram e orientem sobre como proceder, acredita que esses casos estão sujeitos
 à sindicância por insubordinação e anotação na ficha funcional. O Prof. Manuel Vasquez acredita que sejam
poucos servidores, em cada Centro, que não voltarão ao trabalho presencial, sugere tratar com normalidade,
se não puderem trabalhar presencialmente, apresentem justificativa e continuem a trabalhar remotamente, o que
for injustificável está sujeito a sansões e deve ser tratado como um caso anômalo, muitos alunos no CCTA
estão dependendo de aula prática. O Prof. Oscar se manifestou preocupado com o levantamento que fez
quanto à necessidade de aulas práticas, no CCT existe um grande número de alunos para as disciplinas e não
tem sala para todos, uma opção seria utilizar as salas do Centro de Convenções ou salas de outros centros. A
Profa. Priscila falou da disciplina Física I, que normalmente tem 15 alunos, a sala tem 5 bancadas, agora teriam
300 alunos para a disciplina, o que daria 20 turmas, a proposta é reduzir o número de experimentos. O Prof.
Passoni ressaltou que existe diferença entre as aulas teórica e práticas de física e química, nas aulas práticas já
vinham enfrentando problemas porque estão sem laboratório de ensino, os laboratórios já eram pequenos
antes da pandemia, agora vão ter dificuldade para atender as demandas, que serão grandes. 5- Orçamento -
  O Prof. Passoni apresentou o quadro do orçamento enviado para a ALERJ, o total enviado e de
aproximadamente 308 milhões. O Prof. Raul esclareceu que a LOA ainda não foi votada, não sabe o que será
contingenciado, é o maior orçamento que tivemos, só a rubrica de encargos não está de acordo com o que foi
aprovado no CONSUNI, acredita que pode haver corte nessa rubrica, se isso acontecer, será feita solicitação
de emenda para compensar o corte.  6- Assuntos Gerais . O Prof. Rodrigo ficou de agendar reunião com o
Reitor e o Prof. Geraldo Timóteo, diretor da AGIUENF, para discutir sobre os recursos dos projetos
Territórios do Petróleo e Pescarte. o Prof. Rodrigo, preocupado com a situação do CCH, solicitou ao Reitor
apoio para a realização dos concursos. O Prof. Raul falou que a previsão é iniciar o processo dos concursos,
fazendo o levantamento de todas as vagas e, possivelmente, em abril, fazer os concursos. O Prof. Vanildo
pediu agilidade na confecção de contratos de manutenção, que estão na ASJUR, são contratos de
manutenção, de valor aproximado de 2 milhões. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15
horas e 45 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 08:51, 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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Documento assinado eletronicamente por Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, Técnico
Nível Superior, em 18/05/2022, às 10:06, 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
24987417 e o código CRC E15380D8.
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