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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e treze, foi realizada na sala de reuniões da SECT, no 4 

Rio de Janeiro, às 11:00 horas, a centésima segunda reunião do Conselho Curador da 5 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 6 

seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr. 7 

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF 8 

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante  do corpo docente da 9 

UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da 10 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto 11 

Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do 12 

Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de 13 

Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participaram como convidados: Prof. Rodrigo da 14 

Costa Caetano – Secretário Geral da UENF e Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral 15 

de Administração da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 101ª reunião; 16 

2 – Informes; 3 – Relatório de Gestão 2012; e 4 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o 17 

Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta – 18 

aprovação da Ata da 101ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata da 19 

101ª reunião: a ata foi aprovada por unanimidade após pequena modificação sugerida pelo 20 

Conselheiro Maurício Falcão. Passando ao Item 2 da pauta - Informes, o Prof. Silvério Freitas 21 

informou que representantes do Escritório Niemeyer Arquitetos Associados — entre eles o bisneto 22 

do arquiteto Oscar Niemeyer, Paulo Sérgio Niemeyer Mahkohl — estiveram na manhã da última 23 

terça-feira, 28/05, na UENF. Além de conhecer de perto as obras que compõem o legado de 24 

Niemeyer no campus da UENF, como o Centro de Convenções e o Hospital Veterinário, a equipe 25 

dialogou com o reitor da UENF, Silvério de Paiva Freitas, acerca da construção das duas obras 26 

que faltam ao projeto original da UENF: os prédios da Biblioteca Central e do Espaço da Ciência, 27 

e encaminharam propostas que o Reitor entrega neste momento ao Conselheiro Dr. Roberto 28 

Boclin, a fim de que submetido à apreciação do Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia 29 

oportunamente. O Professor Silvério disse que participou no município de Macaé da Feira de 30 

Responsabilidade Social e a UENF se fez representar com palestra proferida pelo Reitor no 31 

evento. Com relação ao assunto PCV, o Professor Silvério informou que esta tentando marcar 32 

uma reunião com a SECT, a fim de que se possa esclarecer que a presente proposta de 33 

reestruturação do Plano de Cargos e Vencimentos da UENF não tem a ver com aumento de 34 

salário, mas de readequação de uma tabela originalmente gerada com grandes equívocos, 35 

sacrificando a parcela de servidores técnicos de nível elementar, fundamental e médio da 36 

Universidade. O Conselheiro Dr. Paulo Tafner lembrou que quaisquer modificações no âmbito do 37 
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vencimento vai gerar consequências e impactos para os inativos e pensionistas e também para o 38 

RioPrevidência. O Professor Silvério falou ao Conselho que as reuniões realizadas com 39 

representantes da Construtora que toca a obra do Restaurante Universitário culminaram com a 40 

prorrogação do prazo de entrega da obra para o próximo mês de setembro. O Professor Silvério 41 

informou que participou de uma reunião com o Sr. Celso Pansera para tratar do assunto do 42 

terreno da FAETEC, disse o Sr. Celso que há um Decreto que transfere a propriedade do terreno 43 

para a FAETEC. A Dra Cristina Viana discorda dessa afirmação e garante que a propriedade do 44 

referido terreno é da Administração Direta Estadual, e que não há necessidade de autorização da 45 

FAETEC para a UENF assumir a área. O Professor Silvério disse que em caso de consolidação 46 

de uma transferência da referida área para a UENF, vários planos seriam postos em prática onde 47 

toda a comunidade acadêmica, além da população em geral iriam sentir os benefícios do uso 48 

adequado da área, que finalmente iria adquirir sua real função social. O Dr. Paulo Tafner lembrou 49 

que a BioFábrica, assunto tão debatido neste conselho face ao valor já investido, se encontra 50 

dentro da área supra citada e que teme que mais vultuosos investimentos sejam necessários para 51 

fazer funcionar um projeto de caráter tão duvidoso. O Sr. Antônio Constantino esclareceu ao 52 

Conselho falando que o que encarece a produção agrícola em aproximadamente 40% (quarenta 53 

por cento) é a adequação da terra ao plantio, e que os adubos que contém nitrogênio ainda 54 

colaboram para poluir o meio ambiente e, prosseguindo, lembrou que a eminente Dra Johanna 55 

Döbereiner desenvolveu o processo de inoculação com bactérias que conseguem fixar no solo o 56 

nitrogênio existente no ar, resultando daí uma real diminuição dos custos de produção e maior 57 

proteção ao meio ambiente e, finalizando, disse que a transferência desta tecnologia para o setor 58 

produtivo só foi possível por causa da existência de uma BioFábrica, e lembrou aos presentes que 59 

o projeto da BioFábrica não é para se tornar um negócio lucrativo, mas para servir de centro de 60 

pesquisa, gerando tecnologia agrícola e culminando com melhoria da posição nacional do Estado 61 

do Rio de Janeiro na área de agricultura. O Conselheiro Dr. Roberto Boclin disse que sempre 62 

entendeu que a BioFábrica seria um laboratório de pesquisa. O Dr. Paulo Tafner disse que não 63 

deveria haver tanta economia em pesquisa. Prosseguindo com os informes, o Professor Silvério 64 

disse que em 03/06 houve na UENF o CONFICT, e que mais de mil pessoas participaram do 65 

evento, com apresentação de 580 trabalhos de iniciação científica, destes, mais de 500 eram de 66 

alunos da UENF, além da UENF, também alunos da UFF e outras Instituições de nível superior 67 

participaram do acontecimento, considerado por todos um sucesso. Passando ao Item 3 da pauta 68 

– Relatório de Gestão 2012: o Professor Silvério colocou em votação o Relatório de Gestão 69 

2012. O Secretário Geral da UENF, Prof. Rodrigo Caetano, esclareceu pequenas dúvidas dos 70 

Srs. Conselheiros que aprovaram o referido relatório por unanimidade. Passando ao Item 4 da 71 

pauta – Assuntos Diversos: o Prof. Arnoldo Façanha elogiou o relatório aprovado e apelou 72 

para que o assunto contratações via concurso público voltasse a ser tema neste conselho, já que 73 
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a Auditoria da UENF alertou para o aumento de pagamentos via RPA. O professor também disse 74 

que se deve considerar seriamente a possibilidade de se formar uma comissão de fiscalização de 75 

contratos, a fim de que haja maior controle na execução de atividades firmadas por tal instrumento 76 

jurídico. Por fim, o Prof. Arnoldo fez um apelo para que uma vez que a Reitoria conseguiu dar um 77 

bom encaminhamento a questão do reconhecimento da DE dos professores, dever-se-ia haver 78 

agora uma priorização da questão da correção da distorção da tabela do PCV dos técnicos. Nada 79 

mais havendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião às 14:00 80 

horas. 81 
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