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  ATA DA CENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE 1 
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e treze, foi realizada na sala de reuniões da 3 

SECT, no Rio de Janeiro, às 11:00 horas, a centésima quarta reunião do Conselho Curador da 4 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 5 

seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr. 6 

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF 7 

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da 8 

UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da 9 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto 10 

Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do 11 

Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de 12 

Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participou como convidado: Professor Manuel 13 

Vasquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação 14 

da ata da 103ª reunião; 2 – Informes; 3 – Conjuntura atual da UENF; e 4 - Assuntos diversos. 15 

Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao 16 

item 1 da pauta – aprovação da Ata da 103ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou em 17 

apreciação a Ata da 103ª reunião: a ata foi aprovada por unanimidade após pequena modificação 18 

sugerida pelos conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta – Informes: I - o Prof. Silvério 19 

Freitas informou que participou de uma reunião com representantes da  Empresa de Pesquisa 20 

Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO, para tratar de um convênio já existente, 21 

porém atualmente inativo, de desenvolvimento do projeto BioDiesel. Explicou que, na reativação 22 

do referido projeto, será inserido o Instituto Federal Fluminense - IFF e seus estudantes e que já 23 

existe estrutura física, não sendo necessário, portanto, a injeção de recursos. O Dr. Roberto 24 

Boclin informou que no município de Resende foi inaugurada recentemente uma fábrica de 25 

BioDiesel. Il - O Prof. Silvério Freitas informou ao Conselho que um convênio entre a 26 

PETROBRAS e a UENF possibilitou a abertura de um curso de extensão que teve início no último 27 

dia 09/08. Disse que o referido curso tem nível de pós-graduação e explicou de forma célere aos 28 

Conselheiros o funcionamento desses cursos. Falou que com a Escola de Extensão a UENF 29 

pretende potencializar o alcance de suas ações na área, incluindo as modalidades de 30 

especialização lato sensu, especialização para técnicos, iniciação, atualização, treinamento, 31 

qualificação e aperfeiçoamento profissional; III - O Prof. Silvério Freitas disse que a Fundação 32 

Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR, que é parceira da UENF desde 33 

sua criação, inclusive cedendo salas para que fossem ministradas aulas, se vê atualmente em 34 

dificuldades, em face de problemas ocorridos durante uma prestação de contas de um convênio 35 

firmado com a PETROBRAS, que acabou gerando multa. Por tratar-se de uma entidade sem fins 36 
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lucrativos, eis que seu objetivo estatutário é o de “Estimular e promover o desenvolvimento 37 

econômico e social da Região Norte Fluminense e promover ou apoiar medidas destinadas a 38 

elevar o padrão de formação moral, profissional e técnica do homem da citada Região”, o 39 

pagamento da referida multa ou a devolução de valores substanciais pode comprometer a 40 

existência da Fundação; IV - O Prof. Silvério Freitas disse que por ocasião das comemorações 41 

dos 20 anos da UENF, diversas programações ocorreram no campus da Universidade e também 42 

fora dele, citando como exemplo a Sessão Solene ocorrida na Câmara de Vereadores de Campos 43 

dos Goytacazes, proposta pela vereadora Maria Auxiliadora Freitas de Souza, presidente da 44 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara. Disse que a Sessão Solene homenageou 45 

personalidades que contribuíram para a criação e o desenvolvimento da UENF, como reitores, 46 

governadores e pessoas ligadas ao movimento pró-UENF. Também disse que como parte das 47 

comemorações foram inauguradas estátuas dos três personagens principais da fundação da 48 

Universidade, a saber: Leonel Brizola, Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro. Falou que em seguida foi 49 

realizada a Sessão Solene do Conselho Universitário (CONSUNI), com a participação de 50 

autoridades locais, regionais e estaduais, além de membros da comunidade interna e externa. 51 

Disse que, durante a cerimônia, foi entregue ao professor Helion Vargas a Medalha Darcy Ribeiro, 52 

honraria máxima concedida pela Universidade. Falou ainda que como parte da programação pelos 53 

20 anos da UENF foi inaugurado, na manhã do dia 13/08, o Espaço Agroecológico Cícero 54 

Guedes, no térreo do prédio P5 da UENF. Informou que Cícero Guedes participava de projetos de 55 

extensão da UENF, na área de agroecologia, era integrante da Feirinha Agroecológica que ocorre 56 

na Universidade e líder do MST em Campos e foi morto em janeiro deste ano. Informou sobre o 57 

lançamento, durante as comemorações pelos 20 anos, do livro – “Uma Casa, muitas vozes: 58 

histórias dos primeiros 20 anos da Uenf", dos jornalistas Gustavo Smiderle e Fúlvia D'Alessandri. 59 

O Dr. Roberto Boclin informou que como representante do Conselho Estadual de Educação tem 60 

a atribuição de visitar todas as escolas a fim de serem avaliadas, mas que torna-se uma missão 61 

difícil, face ao número de unidades escolares que precisam de avaliação. Indagou ao Reitor sobre 62 

a possibilidade de haver uma colaboração da UENF no processo de avaliação das escolas no 63 

Norte Fluminense. O Prof. Silvério Freitas respondeu que submeterá o assunto à comunidade 64 

universitária, para se estudar uma forma eficaz de colaborar com o pleito do Prof. Roberto Boclin. 65 

Passando ao Ítem 3 da pauta – Conjuntura atual da UENF: O Prof. Silvério Freitas falou aos 66 

Srs. Conselheiros da forma como o contingenciamento de recursos do orçamento da UENF vem 67 

afetando os projetos da instituição. Disse que há preocupação com o cumprimento de obrigações 68 

com o custeio e manutenção da Universidade se os contingenciamentos continuarem e rogou aos 69 

representantes das Secretarias de Fazenda e de Planejamento atenção especial no atendimento 70 

das necessidades da UENF, enfatizando o reconhecimento que a Universidade vem tendo da 71 

sociedade e citou a avaliação do MEC que a põe em 1º lugar no Estado e em 11º no Brasil, de 72 
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acordo com o Índice Geral de Cursos – IGC, onde foram avaliadas 226 Universidades. Passando 73 

ao Item 4 da pauta – Assuntos Diversos: O Prof. Silvério Freitas falou sobre a reunião do 74 

Conselho Universitário da UENF, para tratar da regulamentação da Dedicação Exclusiva, quando 75 

houve boicote à reunião por parte de conselheiros contrários aos assuntos da pauta, culminando 76 

com o adiamento da reunião. Disse que nova reunião foi marcada para dois dias após e a minuta 77 

foi aprovada com quorum qualificado. Informou que está marcada para o próximo dia 23/08, na 78 

UENF, uma audiência pública organizada pela Comissão de Educação da ALERJ, para tratar de 79 

temas referentes à Universidade. O Prof. Arnoldo Façanha lamentou o episódio ocorrido durante 80 

o CONSUNI e alertou para uma possível ruptura institucional e do risco que poderia trazer à 81 

Universidade. O Dr. Paulo Tafner disse que a condução irresponsável de segmentos da 82 

Universidade pode trazer riscos a harmonia e a soberania dos órgãos de instância superior e 83 

alertou que o respeito as decisões dos colegiados legitimamente constituídos caracteriza a 84 

verdadeira democracia e é condição fundamental para a respeitabilidade e integridade 85 

institucionais. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou 86 

a reunião às 13:30 horas. 87 
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