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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 
 3 
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, no Centro de Convenções, às 4 
quatorze horas, realizou-se a centésima nonagésima reunião extraordinária do Conselho 5 
Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 
seguintes presenças: Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson 7 
Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 
Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 9 
Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Henrique 10 
Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 11 
Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Sr. 12 
Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. 13 
Ricardo Ferreira Garcia (suplente - CCTA); Profª Célia Raquel Quirino (CCTA); Prof. Milton 14 
Masahiko Kanashiro (CBB); Prof. Luis Passoni (suplente – CCT); Prof. Viatcheslav Ivanovich 15 
Priimenko (CCT); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo 16 
(CCH); Prof. Roberto Dutra Torres Junior (suplente - CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 17 
(CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores 18 
Titulares: Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Geraldo Márcio 19 
Timóteo (CCH); Técnicos Administrativos: Srª Zila de Souza Macedo (suplente - CBB); Srª Jailse 20 
Vasconcelos Tougeiro (CCT); Sr. Nelielson M. Pessanha (suplente - CCH); Convidados: Prof. 21 
Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Srª Renata Maria Parente do Couto – 22 
Assessora de Planejamento; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da 23 
seguinte pauta: Dificuldades orçamentárias e financeiras da UENF. Justificaram ausência os 24 
professores Paula Di Filippo, Daniela Barros, Fábio Olivares, Valdirene Gomes, Helion Vargas e o 25 
técnico administrativo Carlos Vitor da Silva. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando 26 
ao item único da pauta, o Reitor disse que esta reunião extraordinária foi convocada para tratar 27 
de nosso orçamento, que tem feito a comunidade sofrer no dia-a-dia, mas temos buscado 28 
soluções para resolver essa questão. Disse que o orçamento aprovado pelo CONSUNI é 29 
encaminhado ao Governo e depois à ALERJ. Disse que esta reunião é administrativa e não política, 30 
buscando soluções e sugestões para a questão do orçamento. Informou que ontem foi realizada 31 
reunião do Conselho Curador e depois participamos de reunião com o Secretário de Estado de 32 
Ciência e Tecnologia. Informou, em que pese termos trabalhado pela implementação do aumento do 33 
valor das bolsas, que o Governo nos informou na última semana que não seria possível implementá-34 
lo, o que causou frustrações, havendo, inclusive, fechamento do acesso à Universidade por 35 
estudantes. Informou que continuamos trabalhando pela implementação do referido aumento, assim 36 
como para o início das atividades do Restaurante Universitário. Informou que amanhã haverá Sessão 37 
Solene deste Conselho, em comemoração pelos 21 anos da UENF e haverá homenagem a 38 
aposentados, assim como a servidores indicados pelos Centros e Reitoria. Disse que mesmo com as 39 
dificuldades enfrentadas, a Universidade vem apresentando resultados positivos e, após 21 anos, 40 
podemos verificar o seu crescimento. Ressaltou que nossa preocupação é que nos últimos anos 41 
houve modificação na distribuição das cotas financeiras, o que dificultou o pagamento de 42 
concessionárias. Informou que nosso orçamento de 2013 foi contingenciado em R$ 2,3 milhões e 43 
este ano foi contingenciado em R$ 2 milhões, mas ainda temos a expectativa de que o 44 
contingenciamento deste ano seja revertido. Informou que tivemos aprovado um projeto submetido à 45 
edital FAPERJ, no valor de R$ 2,8 milhões, para que a Diretoria de Informação e Comunicação 46 
possa melhorar a estrutura de rede da Universidade. Foi distribuído documento aos conselheiros com 47 
informações sobre a atual situação do orçamento da UENF. O Prof. Edson disse que esta reunião é 48 
importante para esclarecermos a questão do orçamento. Disse que é estabelecido pela SEPLAG um 49 
conjunto de limites para as rubricas e que o valor que de fato a Administração tem para trabalhar é o 50 
que consta dos limites orçamentários. Disse que houve contingenciamento em 2013, valor que 51 
depois passou de contingenciado para cancelado, sem possibilidade de retorno para a Universidade. 52 
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Disse que a ASPLAN trabalhou bastante com os técnicos da SEPLAG para o orçamento de 2015, 53 
que será votado este ano pela ALERJ, e estão incluídos, entre outros itens, o Auxílio Moradia, bolsas 54 
para estudantes carentes e despesas com o Restaurante Universitário. Disse que precisamos estar 55 
esclarecidos que o Governo, ano que vem, poderá contingenciar mais recursos, em função da 56 
arrecadação. Disse que se tivéssemos a autonomia financeira não haveria esse desgaste que 57 
vivemos anualmente com a questão do orçamento. Considerou que uma boa discussão a médio 58 
prazo é nos unirmos pela busca da autonomia financeira. O Reitor informou que o Conselho de 59 
Reitores de Universidades sediadas no Estado já se reuniu com alguns candidatos ao Governo do 60 
Estado do Rio de janeiro, quando apresentamos nossas demandas. Disse que participou do 61 
Encontro Mundial de Reitores, quando foi discutido financiamento para as Universidades e 62 
mecanismos de captação de recursos. O Sr. Constantino disse que as colocações feitas pelo Reitor 63 
e pelo Vice-Reitor já foram na essência da questão e se colocou à disposição para os devidos 64 
esclarecimentos que se fizerem necessários. Disse que temos estudado como fechar 2014 e ainda 65 
não sabemos se os recursos serão liberados em tempo hábil para utilizarmos. Disse que há a 66 
possibilidade de dividirmos os recursos não liberados este ano pelos meses que restam, para que 67 
sejam feitas as liberações mensais, sendo que a de dezembro não pode ser no final do mês. O Prof. 68 
Carlos Eduardo disse que precisamos saber se as demais instituições estaduais também estão 69 
sofrendo o contingenciamento. Disse que devemos externar a situação, seja por meio de jornal ou 70 
não. O Reitor disse que muitos órgãos do Estado estão enfrentando contingenciamento de recursos 71 
e o mesmo é publicizado por meio do DOERJ. Informou que na reunião de ontem com o Secretário 72 
de Estado de Ciência e Tecnologia foi sinalizada a possibilidade de haver um alívio na questão do 73 
orçamento. Disse que havendo liberação de recursos, teremos que efetuar pagamentos de despesas 74 
pendentes. O Prof. Carlos Eduardo considerou que a população não lê Diário Oficial, então seria 75 
importante levar o fato à mídia e colocar na mesa de negociação com o Governo. O Reitor disse 76 
que, como instituição pública, precisamos ter cuidado para não haver entendimento equivocado de 77 
que estamos politizando a questão, por isso quis deixar claro que se trata de reunião administrativa e 78 
acadêmica. O Prof. Carlos Eduardo indagou porque não fazemos um debate aqui com os 79 
candidatos e se isso foi pensado pela mesa. O Reitor respondeu que foi pensado sim. O Prof. 80 
Passoni parabenizou a iniciativa da reunião, mas se sente frustrado, pois achava que seria o início 81 
de reação, mas parece haver uma conformação. Disse ter achado boa a proposta da LOA para 2015, 82 
mas acha difícil este Governo aumentar o orçamento de 27 para 67 milhões de reais. Disse que este 83 
aumento seria o mesmo se fosse cumprido o dispositivo constitucional para o ensino superior. 84 
Considerou que o CONSUNI deveria se manifestar, por meio de moção aos candidatos, sendo 85 
inerido o documento da DGA, aqui distribuído, na íntegra, além de constar que seria salutar o 86 
cumprimento do dispositivo constitucional. O Prof. Edson disse que o citado aumento do orçamento 87 
é mais do que um pleito, pois o auxílio moradia, as bolsas e o Restaurante Universitário são 88 
compromissos do Governo e não promessas. O Reitor disse, em relação ao aumento do valor das 89 
bolsas, que a Universidade fez todos procedimentos necessários, mas depois o aumento foi 90 
cancelado pelo Governo, por questões financeiras. Disse que temos participado de reuniões junto ao 91 
Governo, uma ou até duas vezes por semana. Disse que podíamos elaborar um documento para ser 92 
encaminhado a todos os candidatos, com propostas e demandas, não somente para 2015, mas 93 
também para os próximos anos. O Prof. Marcelo disse que gostaria de externalizar uma 94 
preocupação, que é terminar o ciclo letivo de 2014 com as devidas condições, antes de pensarmos 95 
em 2015. Disse que o CONSUNI é um âmbito de política sim e não podemos ficar como derrotados 96 
nessa situação. Disse que estamos em situação de crise, devemos atuar como instância suprema da 97 
UENF e pensar em moção, demonstrando preocupação com nossa situação. Disse que a situação 98 
nos desmoraliza frente à cidade e a nossos credores. Considerou o cenário apresentado bem difícil. 99 
Perguntou se o orçamento de 2015 contempla a Dedicação Exclusiva. O Reitor respondeu que o 100 
valor apresentado não inclui pessoal, mas apenas custeio. Disse que precisamos que as cotas 101 
financeiras sejam regularizadas, mas já passamos por situações mais difíceis. O Sr. Constantino 102 
informou que em reunião com o Governo foi prometida a liberação mensal, a partir de agosto, de R$ 103 
3,5 milhões. O Reitor propôs que os Diretores de Centro, juntos a um representante da 104 
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Administração, se reúnam para elaborar um documento para ser encaminhado aos candidatos ao 105 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o 106 
Reitor encerrou a reunião às 15 horas e 50 minutos. 107 

 108 
 109 
 110 
 111 

             Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           112 
                               Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                      113 


