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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois às 14 horas e 30 minutos, ocorreu on line,
através da Plataforma Google Meet, a 693ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta;
discutir os planos para 2022. 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. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof.
Rodrigo Costa Caetano – Diretor do CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Prof. Milton
Masahiko Kanashiro – representando o Diretor do CBB, Sra. Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca,
representando o Diretor Geral Administrativo, como convidados, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do
campus Macaé, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Sr. Carlos Vitor da Silva –
Assessor de Comunicação, Sr. Marcelo Viana Pacheco – prefeito do campus. O Reitor deu início à reunião
esclarecendo que convocou a reunião com uma pauta ampla para que comecem a pensar e discutir o início do
ano letivo. Ressaltou que as metas para 2022 são a realização dos concursos, implementação dos auxílios que
ainda não foram implementados e realização de obras. Continuou dizendo que estão sendo organizados vários
eventos para comemorar os 100 anos de Brizola e Darcy e os 10 anos de falecimento de Niemeyer, entre elas
uma semana de discussão nos Centros sobre os três, a criação da medalha Leonel Brizola, para as pessoas
que se destacaram na defesa da educação e da UENF. A Profa. Valdirene  informou que a FINEP abriu
edital PROINFRA, para aquisição de equipamentos, e pequenas adaptações de instalação estritamente ligadas
a estes equipamentos, considera importante a participação dos professores na submissão de projetos. A Sra.
Aline lembrou da necessidade de consolidar as planilhas com as informações necessárias para a contratação
de empresa de segurança do trabalho, lembrou que este ano é ano de eleição, no segundo semestre há
proibição de novas despesas, é importante estar atento ao prazo. O Prof. Raul falou sobre o processo de
autorização de compra de produtos controlados, lembrou que é importante preencher a planilha enviada no e-
mail do Prof. Sérgio Cardoso, encaminhada para os Diretores, e hoje colocada no grupo do COLEX, acredita
que no futuro o fornecimento desse material será feito por uma empresa contratada. O Prof. Manuel Vasquez
informou que no CCTA estão fazendo o levantamento da insalubridade, está tendo necessidade de
complementar com algumas atividades que não estão previstas, o mapa de risco que deve ser feito é dos
ambientes e não de pessoas. Também estão fazendo o levantamento dos reagentes, acredita que deve precisar
de uma revisão antes da compra. O Prof. Molina falou sobre as compras que foram feitas, para atender às
necessidades dos cursos de graduação, as compras chegaram no início do ano e, até hoje, apesar das
coordenações de curso terem sido informadas, até hoje alguns materiais não foram retirados e estão no
corredor da pró-reitoria, só o CCTA retirou o material no almoxarifado. O Prof. Kanashiro manifestou sua
satisfação com a notícia da possibilidade de realização dos concursos, no CBB tem vagas antigas que não
foram preenchidas, solicitou que fosse incluído no contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado
os aparelhos do CBB, que não são do tipo Split. O Prof. Raul esclareceu que os editais estão sendo feitos,
há necessidade de informar as especificações dos equipamentos que não estavam no edital anterior. O Prof.
Oscar lembrou que os prédios não passam por manutenção há muito tempo, além dos problemas de
rachaduras deve também ter problema de corrosão, considera importante fazer vistoria em todos os prédios,
para avaliar a necessidade de manutenção da estrutura.. O Prof. Rodrigo sugere reunião para discutir a volta
presencial, bem como a participação de todos os Centros, com a coordenação da Reitoria, nas homenagens
aos fundadores da UENF. Solicitou reunião para discutir os recursos para o CCH e incluir as salas  do térreo
e o Anexo do CCH no contrato de limpeza. O Sr. Carlos Vitor falou do email enviado pelo Prof. Sérgio
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Cardoso, solicitando divulgação sobre materiais controlados, sua sugestão foi que não fosse divulgado pela
Ascon e sim tratado no COLEX, reitera a solicitação do Prof. Sérgio para que os Diretores cobrem o envio
das informações. Continuou dizendo que tem havido muitas perguntas sobre o restaurante e a volta às aulas, o
restaurante está fechado para obras internas e será feita nova licitação, quando às aulas, o calendário está
disponível no site. As comemorações dos centenários de Darcy e Brizola e os 10 anos de falecimento de
Niemeyer têm várias ações em andamento, como janeiro é um período em que quase nada acontece na
Universidade por causa das férias, as programações serão divulgadas e iniciadas mais para frente. O Prof.
Manuel Vasquez questionou sobre como vai ser o retorno presencial, na época em que a ômicron está
batendo todos os recordes, como será a questão do número de alunos, a questão dos não vacinados, ressaltou
que tem observado que muitos estão preocupados com o retorno, em função ao aumento de casos. O Prof.
Raul sugeriu discutir o retorno na próxima reunião porque hoje não temos como prever qual será o cenário em
março. A Profa. Fernanda ressaltou que desde que o Hospital reabriu não houve casos de covid, estão
mantendo as medidas sanitárias e conseguindo manter as atividades sem problemas, os casos que aconteceram
foram depois das festas de fim de ano. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 55
minutos.
 
 

 

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