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 1 
ATA DA CENTÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 
 4 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de 5 

reuniões nº 4, da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, 6 

no Rio de Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia 7 

Civil, no Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por 8 

meio de videoconferência, às 11 horas, a centésima nona reunião do Conselho Curador da 9 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 10 

seguintes conselheiros em Campos dos Goytacazes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-11 

Reitor da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos 12 

servidores técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha 13 

Façanha – representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); no Rio de 14 

Janeiro, Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de 15 

Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – 16 

representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do 17 

Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda 18 

(indicação do Governo do Estado). Participou como convidado em Campos dos Goytacazes: 19 

Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração da UENF. Tratou-se da 20 

seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 108ª reunião; 2 – Informes; 3 – Orçamento da 21 

UENF/2014; 4 – Conjuntura atual da UENF; e 5 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o 22 

Prof. Edson Corrêa agradeceu a presença de todos à segunda reunião do Conselho Curador 23 

realizada por meio de videoconferência. Passando ao item 1 da pauta – aprovação da Ata 24 

da 108ª reunião – o Prof. Edson Corrêa colocou em apreciação a Ata da 108ª reunião, 25 

sendo aprovada por unanimidade. Foi acordado que será colhida na ata ora aprovada as 26 

assinaturas dos conselheiros presentes no Rio de Janeiro, sendo a mesma remetida para a 27 
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UENF para as assinaturas dos demais conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta – o Prof. 28 

Edson Corrêa deu os seguintes informes: I - A UENF e a FAPERJ se reuniram para tratar de 29 

assuntos inerentes a operacionalização de bolsas com verbas da referida Fundação. Nesta 30 

reunião estiveram presentes, pela UENF, o Reitor, Prof. Silvério de Paiva Freitas, o Vice-31 

Reitor, Prof. Edson Corrêa da Silva, o Diretor Geral de Administração, Sr. Antônio 32 

Constantino, e o Pró Reitor de Pesquisa e Graduação, Prof. Antônio Teixeira do Amaral 33 

Junior e, pela FAPERJ, o seu Presidente, Sr. Ruy Garcia Marquez, o Sr. Jerson de Lima, 34 

Diretor Científico, e o Sr. Roberto Dória, Chefe de Gabinete da Presidência da Fundação. 35 

Explicou a necessidade de novos procedimentos, que deverão ser adotados, buscando 36 

prestar à Fundação maiores informações sobre as bolsas concedidas. Informou que a 37 

auditoria da fundação solicitou à UENF documentos referentes às bolsas concedidas, tendo 38 

sido tal pedido atendido de pronto. Verificou-se a necessidade de que será preciso ajustar a 39 

logística interna de controle das bolsas com as regras estabelecidas pela FAPERJ. II – Disse 40 

que em reunião na SEPLAG nos foi informado que a minuta que trata de DE será enviada à 41 

ALERJ, para as providências cabíveis. Em relação à correção da tabela salarial dos Técnicos 42 

Administrativos da UENF. Informou que neste início de ano houve reunião na SEPLAG com o 43 

SINTUPERJ e a UENF para tratar deste tema. III – Disse que no fim de janeiro de 2014 44 

encerra-se o período letivo de 2013 e esclareceu que este atraso aconteceu em virtude da 45 

ocorrência de greve. Passando ao Item 3 da pauta - Orçamento da UENF/2014, o Prof. 46 

Edson Corrêa apresentou aos conselheiros uma análise comparativa do orçamento do ano 47 

de 2013 em relação ao de 2014, esta análise foi elaborada pelos profissionais da Assessoria 48 

de Planejamento e da Gerência Financeira da UENF, onde detalham previsões de despesas 49 

para o ano de 2014. Ficou demonstrada pequena evolução em algumas áreas em relação ao 50 

ano de 2013, como na área de Pessoal e Encargos Sociais, cujo correspondente Programa 51 

de Trabalho alcançou evolução de 2,93 (dois vírgula noventa e três por cento), finalizando 52 

com as Despesas Finalísticas, onde os técnicos afirmam que, em relação a área de 53 
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Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos Campi da UENF, foi efetuado um corte de 54 

60,73% (sessenta virgula setenta e três por cento) no orçamento de 2014. A Dra. Cristina 55 

Vianna ponderou que em mais de trinta anos atuando no Governo, nunca presenciou um 56 

esforço tão grande em prestigiar uma Universidade, como se tem visto em relação à UENF. O 57 

Dr. Paulo Tafner disse que o Governo neste início de ano está agindo de forma prudente e 58 

está aguardando a materialização da perspectiva orçamentária. Disse esperar que nos 59 

próximos meses a atividade econômica cresça e sugere que a UENF aja de forma prudente 60 

neste período. Disse que, em virtude da eleição, as gerações de créditos do Governo 61 

encerrar-se-ão em abril. O Prof. Edson Corrêa disse concordar com essa prudência e 62 

considerou que a UENF já vem agindo desta forma e está consciente de que a limitação 63 

orçamentária para 2014 impõe um rigoroso planejamento da sua execução. Passando ao 64 

Item 4 da pauta - Conjuntura Atual da UENF, o Sr. Antônio Constantino explicou ao 65 

Conselho que no último concurso público para técnicos administrativos da UENF foi 66 

autorizado o preenchimento de 37 vagas e que todas já foram preenchidas, mas a UENF 67 

necessita de mais profissionais. Solicitou orientação para buscarmos, utilizando o concurso 68 

ainda válido, a contratação de servidores para vagas oriundas de exonerações a pedido, 69 

aposentadorias e/ou falecimento. A Dra. Cristina Vianna disse que não vê impedimento, mas 70 

que avaliará melhor a questão e orientará de acordo com o protocolo adotado pela SEPLAG. 71 

O Prof. Arnoldo Façanha ponderou que o setor acadêmico é especial e que a UENF, 72 

mesmo tendo sua sede no interior do Estado, tem conseguido grande destaque em todas as 73 

avaliações externas, mostrando produção científica e acadêmica de reconhecimento nacional 74 

e internacional. O Prof. Edson Corrêa disse que um grupo de docentes publicou um 75 

manifesto na imprensa contendo algumas denúncias, tentando desestabilizar a atual 76 

administração. Disse que a Reitoria solicitou, por meio de documento, que os signatários do 77 

manifesto confirmassem a participação no mesmo e que explicitassem as denúncias 78 

veiculadas, para as devidas apurações. O Prof. Edson Corrêa reiterou que a Reitoria não 79 
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compartilha com tentativas de confronto com o Governo, sendo a Universidade parceira do 80 

Governo do Estado do Rio de Janeiro nas tarefas das suas ações finalísticas. O Prof. 81 

Arnoldo Façanha disse que alguns docentes que assinaram o manifesto são recém-82 

concursados e que os mesmos encontram-se fragilizados pelos problemas salariais, como o 83 

não pagamento da DE e do adicional de insalubridade, os quais afetam principalmente os que 84 

estão em início de carreira. Disse perceber um crescente clima de descontentamento e 85 

desestímulo que os tornam susceptíveis à pressão exercida pela dissidência política, contrária 86 

à atual Administração da Universidade. Concluiu dizendo que muitos destes jovens 87 

professores, e mesmo veteranos com currículos de excelência, já têm declarado o desejo de 88 

pleitear vagas no sistema Federal, sendo de importância capital para a preservação do futuro 89 

da UENF que tais pendências salariais fossem solucionadas com a maior celeridade possível. 90 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson Corrêa agradeceu a todos e encerrou a reunião 91 

às 13:30 horas. 92 
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Prof. Edson Corrêa da Silva 95 
Vice - Reitor 96 
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  Dr. Roberto Guimarães Boclin                                        Cristina Lucia de Barros Vianna       99 
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