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Aos dez 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 704ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: Pauta: 1-
Informes; 2- Aprovação da ata da 703ª reunião; 3- Pró-reitoria de Assuntos Comunitários; 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, Prof. Vanildo
Silveira -  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 Sr. Carlos Vitor Sendra Silva – Assessor de
Comunicação, Sr. Marcelo Viana Pacheco – Prefeito do campus e a Profa. Clicia Gravitol Gaspar. O Prof.
Raul iniciou a reunião com o item 1 Pauta: 1- Informes – a) O Prof. Raul  informou sobre reunião, ocorrida
na última sexta-feira, 06/05,  com o Conselho de Base dos Estudantes – CBE, e membros do Diretório
Central dos Estudantes, participaram representantes de treze dos quinze cursos presenciais da UENF. A
Reitoria fez os seguintes esclarecimentos: Restaurante Universitário – foi feito o histórico de todo o
processo licitatório, iniciado no final do ano de 2021 e os problemas que tiveram que ser resolvidos, no
momento, a empresa vencedora do processo, já visitou as instalações do RU e, o mais breve possível, estará
iniciando seu trabalho e fornecendo refeições. Assim que houver o retorno do serviço, o Restaurante
Universitário funcionará oferecendo marmitas, porque, como ainda estamos usando máscaras em ambientes
internos, não é possível servir as refeições no restaurante. Aulas no Centro de Convenções - o Centro de
Convenções não é o espaço ideal para utilização como sala de aula, entretanto, em função da demanda
reprimida por algumas disciplinas, foi decidida sua utilização para o atendimento de turmas acima de 100
estudantes. Devido ao uso continuo do Centro de Convenções, o ar condicionado foi danificado, a
manutenção está sendo feita, com perspectiva de conserto nos próximos 15 dias. Condições de ventilação
das salas de aulas e bebedouros - diversas obras de adequação foram realizadas de maneira a permitir um
fluxo de ventilação natural. Em relação aos auditórios e aos anfiteatros do Centro de Convenções, por terem
atividades-fim específicas, os espaços não tem ventilação natural. Para a instalação e conserto dos
ventiladores, foram liberados recursos pela administração. Também com recursos próprios, será instalado um
sistema de ventiladores no prédio P10. Também está sendo feita a manutenção dos bebedouros. Bolsas e
auxílios - na última quinta-feira, 05/05, foram depositadas as bolsas, com 20% de aumento; a primeira
parcela do Auxílio Alimentação ela Reitoria para todos os estudantes bolsistas; e também foram pagas as
Bolsas Retorno para os estudantes que ainda não haviam recebido. Foi proposta a comissão para
implementação do auxílio moradia. Também foi informado o novo edital para a entrega de tablets, destinados à
inclusão digital, e bicicletas para facilitar o deslocamento dos estudantes e a impossibilidade legal, por parte
dos órgãos federais, de pagamento de outras bolsas para estudantes com bolsas CAPES e CNPq. Quanto à
questão do transporte, estão consultando sobre a possibilidade de utilizar o ônibus da UENF para fazer o
transporte em determinados horários.    A Reitoria recebeu um documento com as reinvindicações, deixando
claro a concordância com os atos e ações reivindicatórias dos estudantes e alertou para os ataques que o
projeto coletivo e inclusivo das universidades públicas estão sofrendo, inclusive por integrantes das próprias
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comunidades universitárias, que são favoráveis a projetos individualistas e excludentes. b) Reunião com a
Câmara de Graduação – o Reitor participou da reunião para discutir a realização do Fórum da Graduação
nos dias 30 e 31 de maio próximo, quando serão realizadas palestras de assuntos de interesse da comunidade
da UENF, para setembro está prevista discussão sobre o novo plano político pedagógico da graduação e o
novo PDI já está sendo elaborado. O Reitor falou das reuniões que participou, a SEPLG, na Casa Civil e na
Secretaria de Governo, para discutir a questão da implementação dos auxílios, do PCV, realização de
concursos e outros assuntos relevantes para a UENF, existe a promessa de publicar e implementar os
enquadramentos, o que ainda não aconteceu. O Reitor e o Chefe de Gabinete vão a Brasília para reunião com
a Comissão de Recuperação Fiscal, para resolver o problema do auxílio tecnológico que foi considerado
irregular. A Profa. Valdirene informou sobre as inscrições para o CONFICT e CONPG, que teve, até
agora, em torno de 720 trabalhos de pós-graduação, 466 e iniciação científica e 37 de iniciação tecnológica,
no total de 1.223 inscrições. Hoje começam as inscrições para apresentação de poster. 2- Aprovação da ata
da 703ª reunião aprovada. 3- Pró-reitoria de Assuntos Comunitários - O Reitor apresentou e deu as
boas-vindas à Pró-Reitora de Assuntos Comunitários, a Profa. Clícia Gravitol Gaspar. A Profa. Clícia
agradeceu a indicação, falou do desafio que será começar a Pró-reitoria do zero e ressaltou que o intuito é
pensar a comunidade interna, cuidar da UENF para dentro. O Prof. Vanildo parabenizou pela escolha,
registrou o excelente trabalho que a Professora vem desenvolvendo e desejou sucesso. A Profa. Rosana deu
as boas-vindas a Profa. Clícia, ressaltando que é uma jovem professora que está acostumada, com desafios,
fez a graduação na UENF, pelo CEDERJ, teve oportunidade de vivenciar outras experiências e já vinha
contribuindo com a UENF, no ensino semipresencial, continuou dizendo que temos momentos difíceis porque
estamos na universidade, que é um ambiente crítico, sofremos críticas, mas, também criticamos. As críticas
ruins são as que não se embasam na verdade, ressaltou que a criação de mais uma Pró-reitoria dá a dimensão
do crescimento da UENF, mesmo a Universidade tendo enfrentado 2 anos de penúria, quando não havia
recurso para nada e os 2 anos de pandemia. A Profa. Rosana informou as mudanças que ocorreram, a Profa.
Marílvia deixa a coordenação do PIBIC, para assumir a coordenação da UAB e a Profa. Cristina Gaglianone
assume a coordenação do PIBIC. O Prof. Molina manifestou sua alegria pela indicação do nome da Profa.
Clícia, continuou dizendo que o tempo que trabalharam juntos na UAB, foi um período de grande
aprendizagem para ele, em especial no que diz respeito ao CEDERJ, se colocou à disposição para contribuir
no que for necessário. O Sr. César também colocou a DGA a disposição na nova Pró-reitoria.  A Profa.
Priscila parabenizou pela escolha da nova Pró-Reitora e disse que assessoria de cultura está à disposição,
como também os espaços para realizar eventos.  4- Situação da Universidade – O Sr. Carlos Vitor alertou
para alguns questionamentos externos de “fiscais do povo”, que estão aparecendo nas redes sociais da UENF,
acredita que é porque o pessoal interno está levando as críticas para o exterior, o que está dando espaço para
esse tipo de comportamento. A Profa. Fernanda relatou os problemas que enfrenta no Hospital que, por ser
público as pessoas entendem que tem que ser tudo gratuito e que têm o direito de ditar as regras, porque
pagam os impostos. O Prof. Passoni manifestou sua preocupação com os ataques que as universidades
públicas estão sofrendo. O Prof. Raul também manifestou a mesma preocupação e acredita que os ataques
são ataques porque as universidades públicas têm projeto coletivo e inclusivo, considera um agravante o fato
de os ataques partirem também de alguns integrantes das próprias comunidades universitárias, que são
favoráveis a projetos individualistas e excludentes. O Prof. Manuel Vasquez disse que há uma crítica
generalizada à Reitoria, mas é preciso que entendam algumas coisas. No final do ano passado ainda não
sabiam que em março poderiam voltar as aulas presenciais, não existia essa noção real, as aulas começaram
com pouco planejamento. Outra questão é que estão endo que lidar com um grupo diferente de alunos, muitos
calouros de anos anteriores estão vindo pela primeira vez à UENF e, mesmo que alguns tenham tido
dificuldade com as atividades on line outros participavam das atividades em casa com um conforto que não
encontram na UENF. As críticas precisam ser filtradas, muitos alunos não têm noção do que estão
reivindicando, considera importante que os professores conversem nas salas de aula, mostrem a situação da
UENF, apontando coisas que eles têm aqui e que não terão em outra universidade. O Prof. Olney se
manifestou dizendo que a cobrança está sendo feita às pessoas erradas, muita coisa que não é feita não
depende da Reitoria, há necessidade de direcionar as cobranças a quem deve ser cobrado. O Sr. César
solicitou ao Reitor que relatasse ao Conselho o problema ocorrido com um servidor do RH. O Prof. Raul
relatou para fazer jus ao vale transporte há necessidade de apresentar comprovante das passagens, o servidor
que faz essa solicitação recebeu um bilhete ameaçando sua integridade. De sua família e de seu carro. A
segurança está avisada, se alguém fizer alguma coisa vai responder na delegacia, ressaltou que é um ato
covarde atacar o servidor no seu local de trabalho e por estar cumprindo suas funções, isso é crime previsto
em lei. Todos do COLEX manifestaram indignação com a ameaça e se solidarizaram com o Servidor
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ameaçado. 5- Assuntos Gerais.  O Prof. Rodrigo manifestou a preocupação do Conselho do Centro com a
questão da segurança no turno da noite, especialmente no horário em que o recepcionista sai para jantar,
sugeriu que pensem em uma estratégia para suprir a ausência, talvez com a movimentação dos seguranças que
ficam nos postos próximos. O Professor questionou sobre o processo eleitoral que será adotado, se presencial
ou e-voting. O Prof. Raul argumentou que o sistema de votação não presencial tem funcionado, acredita que
no caso de uma eleição maior, como para reitor pode não funcionar, as portarias sobre funcionamento da
UENF serão revistas e deixarão a decisão da forma de eleição a cargo de cada Centro.  O Prof. Rodrigo
questionou sobre a possibilidade de colocarem um nome no prédio anexo e como seria o procedimento para
escolha do nome. O Prof. Raul disse que é possível dar um nome ao prédio e o nome é decidido no Centro. O
Prof. Vanildo se manifestou dizendo que concorda em manter algumas atividades de forma remota, como a
eleição, porque resolveu uma questão complicada que é o quórum. Continuou dizendo que foram publicados
alguns editais do CBB, mas não todos, questionou sobre a possibilidade de publicação antes do recesso. O
Prof. Raul esclareceu que ainda tem edital na ASJUR, para parecer, acredita que em mais ou menos 1
semana o processo deve caminhar. O Prof. Vanildo relatou dificuldades que estão acontecendo na Fundação
PróIFF, para tramitar documentos do convênio com a UVV, questionou se teria como trocar a Fundação ou
encontrar uma forma de agilizar a solução do problema. O Prof. Raul esclareceu que já foram solucionadas as
pendências e o convênio foi assinado.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às16horas
 
 
 

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 09:05, 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
32767830 e o código CRC F0FC2213.
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