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Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, às 14 horas e 15 min, ocorreu, de forma híbrida, através
da Plataforma Google Meet, a 703ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: Pauta: 1-
Informes; 2- Aprovação de atas: 2.1 - 700ª reunião 2.2 - 701ª reunião 2.3 - 702ª reunião 3-
Concursos; 4- Situação da Universidade; 5- Assuntos Gerais. Estavam presentes: Prof. Raul Palacio –
Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Rosana Rodrigues – Vice-reitora, Prof. Manuel Antonio Molina Palma –
Pró-Reitor de Graduação, Profa. Valdirene Moreira Gomes – representando a Pró- Reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Olney da Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários,   Prof.
Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT, Milton
Kanashiro – representando o Diretor do CBB, Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH, Sr. Pedro
César da Costa Soares - Diretor Geral Administrativo, como convidados, Prof. Luis Passoni – Chefe de
Gabinete, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus Macaé, Profa. Maria Priscila Pessanha de Castro –
Assessora de Cultura, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Prof. Geraldo Timóteo –
Diretor da Agência de Inovação, Sr. Carlos Vitor Sendra Silva – Assessor de Comunicação. O Prof. Raul
iniciou a reunião com o item 1- Informes – a) licitação do RU - o Prof. Raul informou sobre o andamento do
processo de licitação do RU, a empresa que ganhou cumpriu todas as exigências, o resultado foi encaminhado
para a ASJUR para parecer, acredita que não haverá problema. b) triênios – os triênios voltaram a ser
contados, os servidores que tiveram direito no período do congelamento receberão no salário de abril os
valores relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. c) reuniões para tratar de assuntos de
interesse na Universidade – o Reitor tem reunião agendada na Secretaria de Fazenda, para negociar a
mudança de recursos da rubrica obras para pessoal e assim conseguir pagar o PCV, vai discutir também a
questão dos auxílios, apresentando propostas de opção que permita o pagamento, haverá ainda reunião na
Casa Civil para discutir as progressões que, de acordo com a Secretaria de Fazenda, é direito subjetivo, não
havendo impedimento para serem pagos, está na pauta também a questão dos concursos. A situação da
UENF, em relação à questão da autonomia de gestão será discutida com o Secretário de Governo. A d)
Programa de Inclusão Digital - A Profa. Rosana informou que o COLAC aprovou o Programa de
Inclusão Digital que vai facilitar e permitir a ampliação das ações, que antes se limitavam a distribuição de
tablet e chip. e) aprovação da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – aprovada no CONSUNI de
29/03 passado. A Profa. Rosana informou que a Profa. Marilvia Dansa é a representante máxima da UAB,
na UENF e a Profa. Maria Cristina Gaglianone é responsável pelos assuntos ligados à extensão. A Profa.
Rosana apresentou várias publicações, entre elas, uma revista com artigos em inglês, escritos por alunos de
 IC, resultado de workshop sobre escrita de textos científicos, promovido pela ASSAI.  A Profa. Valdirene
informou sobre a proximidade de término do prazo de inscrição para o CONFICT. 2- Aprovação de atas:
2.1 - 700ª reunião 2.2 - 701ª reunião 2.3 - 702ª reunião – as atas foram aprovadas com 2 abstenções. 3-
Concursos – os concursos novos que forem solicitados serão incluídos em processos que já estão no SEI,
existe uma recomendação do Governo para que não sejam abertos novos processos no SEI. Está sendo
discutida a possibilidade de fazer concurso de forma remota e híbrida. Quanto ao concurso para técnicos
especializados estão aguardando parecer dos laboratórios. O Prof. Rodrigo sugeriu que, como os processos
de realização dos concursos serão processos do SEI, os membros externos tenham algum tipo de treinamento
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para utilizar o Sistema. O Sr. César esclareceu que os membros externos terão que fazer um cadastro prévio,
para que possam assinar os documentos no Sistema. 4- Situação da Universidade – o Prof. Raul se
manifestou dizendo que apesar do início das atividades presenciais ter sido um pouco complicado, poucas
disciplinas estão tendo problemas. O problema do ar condicionado do Centro de Convenções está sendo
resolvido e existe a possibilidade de dividir as turmas para fazer prova nos sábados, que é dia letivo. O Prof.
Raul falou da realização do Fórum da Graduação, possivelmente na segunda quinzena de maio, o assunto vai
ser discutido em assembleia ampliada do DCE e na próxima reunião da Câmara de Graduação. 5- Assuntos
Gerais – A Profa. Fernanda apresentou o problema da licitação para serviço de zeladoria, que não incluiu a
insalubridade. Anteriormente, como os funcionários lotados no Hospital recebiam insalubridade eles não
entravam no rodízio, como agora não tem mais o adicional eles estão também no rodízio, o que dificulta, entre
outras coisas, o controle de utilização de EPI. O Prof. Raul esclareceu que a proposta era manter o
pagamento, depois de muita discussão chegaram a conclusão que não havia documento do jurídico justificando
o adicional. O problema pode ser resolvido com a empresa apresentando um laudo justificando que se trata de
atividade insalubre para que possam fazer a inclusão do adicional. O Prof. Rodrigo falou do retorno do
futebol dos servidores, as 4ªs feiras, depois do expediente, os times incluem servidores da UENF,
terceirizados e alunos, quem tiver interesse em participar, pode procurar por ele. O Prof. Manuel Vasquez
solicitou que resolvesse o problema da falta de recepcionista no P10, continuou falando sobre a mudança da
fechadura da porta de vidro do P4, que foi feita sem comunicação prévia e não sabem quem fez a troca. O Sr.
César esclareceu que foi feita solicitação de recepcionista para o P10 e para o Centro de Convenções. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às15horas
 
 

 

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 09:01, 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 10:12, 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
32427103 e o código CRC 2E483578.
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