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Aos oito dias de dois mil e vinte e dois, às 14 horas e 30 minutos, ocorreu on line, através da Plataforma
Google Meet, a 694ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta; 1- Informes; 2-
Aprovação das atas da 691ª, 692ª e 693ª reuniões; 3- Concursos; 4- Portaria de Retorno; 5-
Aniversário dos Fundadores; 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 Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Profa. Rosalee Santos
Crespo Istoe – Diretora em exercício do CCH, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Prof.
Vanildo Silveira – Diretor do CBB, Sr. Pedro César da Costa Soares, Diretor Geral Administrativo, como
convidados, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus Macaé, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do
Hospital Veterinário, Profa..Maria Priscila P. de Castro – Assessora de Cultura, Profa. Maria Gertrudes Justi
da Silva - Chefe do LAMET. O Reitor deu início à reunião com o item 1- Informes – O Prof. Raul iniciou a
reunião com os seguintes informes: 1) A UENF conseguiu com a Secretaria Municipal de Saúde a doação de
testes rápidos de COVID, os enfermeiros ficarão responsáveis pela testagem e, para isso farão, amanhã,
treinamento na Secretaria, 2) reunião com o Reitor e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Paulo Hyrano, para
discutir colaboração para pesquisar as possíveis causas de haver em Campos índice maior de algumas
doenças, como alguns tipos de câncer e autismo, do que em outras cidades. Será organizado um grupo de
trabalho para fazer a pesquisa. 3) Foram realizadas duas cerimônias com os alunos que haviam colado grau
remotamente para que os familiares pudessem participa, as cerimônias foram realizadas ao ar livre, cumprindo
todas as exigências de cuidados. 4) Reunião com a Secretaria Municipal de Agricultura para discutir possíveis
parcerias em projetos a serem realizados com verba descentralizada, 5) recursos adicionais no orçamento da
Universidade, através de emenda parlamentar de 30 milhões, para pessoal, 30 milhões com verba da ALERJ e
400 mil emenda parlamentar do Deputado Molon, para ser utilizada em cultura e esporte, com essa verba vai
ser feito o aquecimento da piscina. A Profa. Rosana informou sobre evento promovido pela Prefeitura de
Cabo Frio, em parceria com a UENF, em comemoração ao aniversário de Charles Darwin no próximo dia 12
o “Dia de Darwin”, entre as atividades previstas está a Expo Ciência, serão expostas as coleções biológicas da
Universidade, lançamento de livro sobre a visita de Darwin ao Brasil, Feira do Produtor Rural e Feira de
Troca de Sementes. O Prof. Raul informou que serão assinados dois planos de trabalho na área de educação,
e o termo de permissão de uso do espaço da Fazenda Campos Novos, onde vai ser instalada e escola de
extensão, que será o ponto inicial da UENF naquela região. A Profa. Maura informou sobre o aumento no
valor das bolsas. 2- Aprovação das atas da 691ª, 692ª e 693ª reuniões – as atas foram aprovadas, a 691,
com 01 abstenção, a 692, com 3 abstenções e a 693, com 03 abstenções.  3- Concursos -  o Prof. Raul
está aguardando que os Centros complementem as informações que foram solicitadas sobre aas vagas. O
Prof. Oscar achou algumas publicações de vagas para ciência da computação. O Prof. Vanildo lembrou que
tem uma vaga do LBCT que o processo estava na GRH aguardando a publicação. 4- Portaria de Retorno –
O Prof. Raul informou que a posição da Reitoria e dos setores da administração é não atender quem não
estiver com a vacinação completa, a lista dos não vacinados será encaminhada para as chefias que deverão
tomar as providências necessárias. Os professores poderão impedir a entrada em sala de aula dos alunos que
não estiverem com a vacinação completa. O Prof. Mauel Vasquez questionou sobre os que se vacinaram no
exterior, com vacinas não aceitas pela ANVISA, ele entende que eles não devem ser incluídos como não
vacinados, eles foram vacinados com vacinas aceitas nos países onde estavam. O Prof. Vanildo elogiou a
nova portaria, que considera clara e direta, isso mostra o amadurecimento da Reitoria, considera que algumas
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coisas ainda podem ser melhoradas., sugere a instalação de sensores de temperatura fixos, e que haja
máscaras descartáveis disponíveis, no caso de alguém chegar sem máscara. A questão das disciplinas  com
número elevado de alunos deve ser discutida e resolvida de maneira conjunta. O Prof. Raul  esclareceu que
estão estudando a possibilidade de utilizar o Centro de Convenções, nas salas de aulas com muitos alunos o ar
não poderá ser ligado, se necessário será aberta uma outra porta nas salas, para melhorar a ventilação. O
Prof. Oscar esclareceu que o CCT já fez o levantamento das salas, levando em conta o distanciamento, há
necessidade de mais salas para algumas disciplinas, manifestou sua preocupação com a possibilidade de haver
conflito de horário e os alunos terão que escolher que aula assistir. A Profa. Rosalee se manifestou dizendo
que as turmas de Pedagogia são grandes e o CCH tem poucas salas. O Prof. Vanildo sugeriu que a próxima
portaria seja mais objetiva em relação ao trabalho remoto, que sejam liberados os que têm necessidades reais,
para haver uma unidade a decisão não deveria ficar a cargo do chefe imediato, porque as interpretações  e
decisões podem variar, dependendo do perfil do Chefe. A demanda de liberação seria recebida pelo chefe e
validada pelos critérios estabelecidos na portaria. 5- Aniversário dos Fundadores -  a Reitoria está
pensando e organizando várias atividades de comemoração, a Semana de Iniciação  Científica será em
homenagem Darcy Ribeiro, o evento de Extensão, dedicado a Brizola. A Profa. Priscila falou sobre a 1ª
reunião do núcleo RJ da SBPC, serão convidadas pessoas próximas ao Darcy para a darem depoimentos, o
Cine Darcy fará filme comemorativo, ainda em construção e há, ainda, a possibilidade de evento híbrido,
UENF. O pessoal de Campos está organizando uma exposição em homenagem a Darcy, a proposta é que
haja um evento ligado à escola de cinema e outro à FUNDAR. O Prof. Raul falou que estão em contato com
o escritório do Niemeyer para discutirem a construção do pavilhão de aulas e da biblioteca. O Prof. Manuel
Vasquez  sugeriu que convidem o Gilberto Antunes, responsável por fazer as maquetes dos projetos de
Niemeyer, para fazer uma palestra. 6- Assuntos Gerais  – O Prof. Vanildo  questionou sobre o convênio
com a UVV, que está na Fundação Pró-IFF e está demorando a ser resolvido, se colocou à disposição para
ajudar a resolver. A  Profa. Maura reforçou o pedido feito anteriormente para que enviem projetos para
serem submetidos ao edital FINEP que está aberto desde dezembro e até hoje não enviaram nenhum projeto.
Esclareceu que é edital de caráter institucional, com dois subprojetos, tem algumas exigências que precisam ser
cumpridas. O Prof. Vanildo disse que no CBB dois laboratórios estavam interessados, o LFBM e o LCA,
mas eram projetos que não se conectavam, caso algum outro centro tenha interesse o CBB apresenta um
subprojeto. O Prof. Oscar manifestou interesse do CCT participar. O Sr. César informou que do total de
865 servidores da UENF 363 tinham encaminhado o comprovante de vacinação. Quanto à questão dos
triênios veio um esclarecimento pelo SIGRH dizendo que será feita uma contagem geral em fevereiro de 2022,
sem especificar o que vai ser feito. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 horas e 35
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 08:53, 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 10:08, 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
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