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

Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 697ª (SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
Aos oito dias do mês de março  de dois mil e vinte e dois, ocorreu em formato híbrido, presencial e
videoconferência, às quinze horas e dez minutos, a sexcentésima nonagésima sétima reunião ordinária do
Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença
dos seguintes membros: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª. Rosana
Rodrigues – Vice-Reitora; Prof. Maura Da Cunha –  Pró-Reitora de Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio
Molina – Pró-Reitor de Graduação; Prof. Olney Vieira da Mota – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre -
  Diretor do CCT;   Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Prof. Vanildo Silveira – Diretor
do CBB; Sr. Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo.  Compareceram como
convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Prof. Victor Hugo Santos - Diretor do Campus
Prof. Carlos Alberto Dias;  Profª Fernanda Antunes – Diretora do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel –
DIC; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do Campus; Srª Maria Priscila P. Castro – Assessora da Villa Maria e a
Srª. Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Informes; 2-
Aprovação da ata da 696ª reunião; 3- Recepção Calouros; 4- Assuntos Gerais.  O Reitor iniciou a
reunião parabenizando às mulheres presentes na reunião pelo Dia Internacional da Mulher. Informou que a
ASCOM irá divulgar uma nota sobre a data comemorativa; Falou sobre o carregamento de donativos
arrecadados pela UENF para serem entregues em Petrópolis; Falou sobre a conversa informal que teve com
os alunos, a fim de recepcioná-los e apresentar a Universidade aos calouros. Disse que na quarta-feira vai
conversar com os alunos dos cursos noturnos; Falou sobre os problemas pontuais que estão ocorrendo em
relação aos comprovantes de vacinação. O Prof. Manuel Vazquez, sobre os que não apresentaram o
comprovante de vacina, disse que são casos de insubordinação, e que uma hora, a administração tem que usar
os instrumentos de punição.  O Reitor informou que levarão o processo às últimas consequências, seguindo os
trâmites legais. O Reitor informou que irão conceder um aumento de 20% nos valores de todas as bolsas que
são pagas com verba descentralizada da FAPERJ, e que estão tentando achar uma forma de conceder
aumento também para outras bolsas, CNPq e CAPES.  Acrescentou que estão fazendo cálculos para
implementar o auxílio moradia para os estudantes. O Sr. André relatou os problemas que estão ocorrendo
com o sistema acadêmico. Ressaltou que tem sido um trabalho colossal feito por apenas dois analistas. O
Reitor falou que os problemas podem aparecer, apesar dos testes, mas que continuarão a trabalhar para sanar
todos eles. A Profª Fernanda falou sobre o convênio do Hospital Veterinário com o CCZ de Campos, para
castração de cães e gatos. Disse que devido ao sucesso desse convênio, estão sendo procurados por outros
municípios, e que estão verificando como poderão atender esses outros municípios. O Reitor passou para o
segundo item da pauta: Aprovação da ata da 696ª reunião. Disse que o Prof. Rodrigo encaminhou sua
solicitação de alteração, e que será atendida. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo
aprovada com duas abstenções. A Profª Rosana falou sobre a  Aula Magna que será  ministrada pelo 
professor Aldo José Zarbin, da Universidade Federal do Paraná na quarta-feira, 09/03/22. O Reitor passou a
tratar sobre concursos. Disse que dará prosseguimento em todos os processos para reposição de vagas de
professores que estão chegando. O Prof. Vanildo perguntou se os processos que ainda são físicos deverão ser
digitalizados e colocados no SEI. O Reitor respondeu que para dar prosseguimento é necessário estar no SEI. 
O Prof. Vanildo disse que vai informar à Reitoria os números dos processos que estão parados no SEPOF
desde o início da pandemia. Os membros do COLEX passaram a discutir sobre concurso para técnicos e a
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distribuição das vagas. O Reitor disse que o processo foi enviado aos Centros, a fim de que confirmem a
quantidade de vagas existentes.  O Prof. Luis Passoni informou que assim que tiverem o mapa das vagas
voltarão a discutir o assunto. O Prof. Rodrigo falou que tem dúvidas em relação à Portaria da COVID. O
Reitor pediu para aguardar, a fim de verificarem como vai ser o funcionamento na primeira semana de retorno,
para que possam fazer as alterações necessárias na Portaria.  Nada mais  havendo a ser tratado, o Reitor
agradeceu a presença de todos  e encerrou a reunião às dezesseis e cinquenta minutos.
 

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 18/05/2022,
às 08:56, 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 Tânia Virgínia de Souza e Silva, Secretária Geral, em
18/05/2022, às 09:42, 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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