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Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 702ª (SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

– UENF
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, ocorreu de forma presencial e por
videoconferência, às quatorze horas  e vinte minutos, a septuagésima segunda 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; Profª Rosana Rodrigues
– Vice-Reitora; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – Pró-Reitor de Graduação; Profª Maura da Cunha –
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT;
Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH; Prof. Manuel Vasquez Vidal Junior – Diretor do CCTA.
Compareceram como convidados: Prof. Luiz Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Profª Maria Priscila P.
Castro – Diretora da Villa Maria e a Srª Márcia Regina Peruzzi Caetano – Secretária Ad hoc. E por
videoconferência, Prof. Vitor Hugo Santos – Diretor do Campus Macaé; Sr. Marcelo Pacheco – Prefeito do
Campus; Profª Fernanda Antunes - Chefe do Hospital Veterinário. Tratou-se da seguinte pauta: I – Informes;
2 – Compras; 3 – Obras; 4 – Situação da Universidade; 5 – Assuntos Gerais . O Reitor deu início à
reunião apresentando a nova secretária, Srª Márcia Regina Peruzzi Caetano e a seguir, passou ao primeiro
item de pauta: Informes. Informou que a empresa segunda colocada no edital do Restaurante Universitário, já
apresentou a documentação, que está sendo avaliada e, que amanhã o sistema será aberto para a possível
manifestação da terceira colocada. Informou que a bolsa que havia prometido aos alunos como auxílio, será
paga. A Profª Rosana informou que está sendo criado um Programa de Inclusão Digital entendendo a
importância de uma Plataforma Digital, mesmo com o retorno das aulas na condição presencial, e que será
feito um edital para aquisição de tablets, a serem oferecidos prioritariamente aos alunos cotistas. A Profª
Maura informou que tem participado de várias reuniões na CAPES, e em diversos segmentos. Informou ainda
que a CAPES vai disponibilizar bolsas de Mestrado e de Doutorado para UENF no segundo semestre de
2022. O Reitor passou para o segundo ponto de pauta: Compras. Comunicou que está para chegar
computadores que virão montados.  O Reitor perguntou ao Prof. Luiz Passoni sobre as impressoras em preto
e branco, e o Prof. Passoni informou não ter data prevista para a chegada dessas impressoras, e que está
sendo processado. O Reitor passou para o terceiro ponto de pauta: Obras. Informou que o processo das
obras do telhado está no Rio de Janeiro, aguardando parecer técnico. Falou ainda sobre acessibilidade. O
Reitor disse que os Centros precisam ter uma mínima Comissão para avaliação e solicitou ainda que
entreguem a lista de necessidades com o máximo de informação possível para a realização das obras e, que
todos possam estar cientes sobre os incômodos que as obras trazem. O Reitor informou que no próximo ano
deve iniciar a expansão da Universidade. O Reitor passou para quarto ponto de pauta: Situação da
Universidade: Sobre as regras da COVID, sugeriu que fosse retirado o distanciamento social, mas
permanecendo o uso de máscaras. O Reitor comentou sobre o evento de formatura dos alunos de forma
presencial, dizendo que foi muito bom e lembrou que precisa cuidar para que os aparelhos de ar condicionado
do Centro de Convenções voltem a funcionar.  O Reitor falou sobre aumento no valor proposto, pela
empresa contratada para o Seguro de Vida dos Estudantes, entendendo ser inviável a prorrogação do
contrato. O Reitor passou para o quinto ponto de pauta: Assuntos Gerais: O Prof. Rodrigo
informou sobre o bom andamento do trabalho presencial no CCH, ressaltando e agradecendo a atenção do
Sr. Marcelo Pacheco e do Sr. Guilherme da GINFO, dizendo que é preciso avançar na instalação dos
aparelhos de ar condicionado do Anexo com a Prefeitura e no funcionamento da Internet do Anexo com a
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DIC. O Reitor agradeceu ao Sr. Luiz Henrique Gomes Moraes e Sr. Rodrigo de Oliveira pelo
direcionamento das doações recebidas por ocasião das chuvas em Petrópolis e que estavam no Centro de
Convenções. O Prof. Rodrigo perguntou se com a flexibilização do distanciamento social
no Campus, será possível retornar o agendamento de transporte para os trabalhos de campo. O Reitor
informou que vai comunicar a ASTRAN para que retorne o serviço de transporte, dizendo ainda, que serão
adquiridos três ônibus. Comunicou que será realizada uma instalação para se efetivar o aquecimento da
piscina. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 40
minutos.
 

Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio                                            Márcia Regina Peruzzi Caetano
                      Reitor                                                                                   Secretária Ad hoc

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 18/05/2022,
às 09:00, 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 Márcia Regina Peruzzi Caetano, Assessora, em
18/05/2022, às 09:43, 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
31930521 e o código CRC 2326D6AB.
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