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 ATA DA CENTÉSIMA DECIMA SETIMA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de 4 

reuniões nº 4, da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º 5 

andar, no Rio de Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de 6 

Engenharia Civil, no Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos 7 

Goytacazes - RJ, por meio de videoconferência, às 11 horas, a centésima décima sétima 8 

reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 9 

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros em Campos dos 10 

Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor da UENF, que presidiu a reunião; Sr. 11 

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF 12 

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo 13 

docente da UENF (indicação do CONSUNI); No Rio de Janeiro, Drª Cristina Lúcia de 14 

Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 15 

(indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da 16 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. 17 

Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda 18 

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

Goytacazes: Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação da UENF. Tratou-se 20 

da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 116ª reunião; 2 – Informes; 3 – Avaliação 21 

Institucional; 4 - Assuntos diversos; e 5 – Visita a laboratórios da UENF. Dando início à 22 

reunião, o Prof. Silvério de Paiva Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao 23 

item 1 da pauta – aprovação da Ata da 116ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou 24 

em apreciação a Ata da 116ª reunião, sendo aprovada por unanimidade, após pequena 25 

modificação solicitada pelo Conselheiro Dr. Roberto Boclin, que, em referência ao seu 26 
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voto a respeito da adesão da UENF ao programa PROEIS, manifesta-se totalmente 27 

favorável. Foi acordado que será colhida na próxima reunião deste Conselho as 28 

assinaturas na ata ora aprovada. Passando ao Item 2 da pauta - Informes – o Prof. 29 

Silvério Freitas deu os seguintes informes: I – a UENF participou de reunião com o INEA, 30 

quando foram tratados os termos de convênios com o Instituto, visando desenvolvimento 31 

de pesquisas no Parque do Desengano e questões referentes a possíveis impactos 32 

ambientais na região do Porto do Açu. Também foram tratados assuntos ligados a 33 

questões técnicas referentes ao radar meteorológico no Campus da UENF em Macaé; II – 34 

a Prefeitura da Macaé tem projeto de construção de uma estrada que passará dentro do 35 

Campus da UENF naquele município e reuniões vem sendo realizadas com 36 

representantes da Prefeitura visando a contrapartida municipal para a UENF, pela 37 

utilização da área a ser ocupada pela estrada. Disse que possivelmente a Prefeitura 38 

arcará com os custos de construção de uma rampa e de uma escada de acesso ao 39 

Campus e de um prédio que abrigará o Laboratório de Ciências, também no Campus da 40 

UENF em Macaé. A Drª. Cristina Vianna sugeriu a elaboração de um termo de cessão 41 

de uso entre a UENF e a Prefeitura de Macaé, referente à área que será ocupada pela 42 

estrada e que tal documento inclua a contrapartida da Prefeitura. Sugeriu também que se 43 

faça uma pré-notação cartorial, a fim de que se preserve os interesses da UENF nos 44 

registros imobiliários. A Dra. Cristina Vianna indagou ao Reitor sobre a regularidade dos 45 

pagamentos dos jetons dos membros do Conselho. O Prof. Silvério Freitas informou que 46 

a Gerência de Recursos Humanos da UENF está elaborando um documento detalhado 47 

sobre o assunto e que o mesmo será encaminhado aos Conselheiros. O Dr. Paulo Tafner 48 

solicitou que se verifique este assunto antes do final do ano. Passando ao Item 3 da 49 

pauta – Avaliação Institucional - o Prof. Silvério Freitas apresentou brevemente o tema 50 

de avaliação institucional ao conselho e, em seguida, passou a palavra a Profª Ana 51 
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Beatriz Garcia, Pró-Reitora de Graduação da UENF, para exposição mais detalhada. A 52 

Profª Ana Garcia cumprimentou todos e disse que é a responsável pelo projeto de 53 

avaliação institucional da UENF, assunto este que já foi tratado em reunião anterior deste 54 

Conselho e, na ocasião, as primeiras ações foram traçadas e implantadas na 55 

Universidade, culminando com a primeira avaliação institucional da Universidade. 56 

Explicou que naquela ocasião ainda não existiam, no Estado do Rio de Janeiro, diretrizes 57 

oficiais para serem seguidas com relação ao assunto em epígrafe, por isso optou-se por 58 

elaborar, a partir de diretrizes do SINAES, um questionário com dez perguntas. Desta 59 

primeira avaliação apenas 12% dos docentes, discentes e técnicos administrativos 60 

responderam. Disse que nova avaliação deverá ser feita no próximo mês de outubro e 61 

que espera maior adesão de todas as categorias da Universidade. A professora disse 62 

também que o questionário não identificava os avaliadores e que a categoria que mais 63 

aderiu foi a dos Técnicos Administrativos. O Dr. Roberto Boclin disse que encaminhará o 64 

projeto de avaliação da UERJ, para que possa servir de espelho para UENF na 65 

elaboração desta nova avaliação. Lembrou que a avaliação institucional agora é Lei. O 66 

Dr. Roberto Boclin elogiou o caminho traçado pela UENF, que criou a Comissão Própria 67 

de Avaliação (C.P.A). Disse, em relação à baixa adesão, que esse comportamento é 68 

esperado. Sugeriu que se faça um sorteio e que a avaliação seja feita por amostragem 69 

estratificada. O Dr. Paulo Tafner indagou se poderia ter havido interferência sindical para 70 

tão baixa adesão. O Prof. Silvério Freitas respondeu que é possível, mas não foi 71 

observado nenhum movimento neste sentido. Disse que os maiores críticos da avaliação 72 

institucional da UENF não refletem na sua produtividade acadêmica o mesmo empenho 73 

para alcançar as metas pretendidas pela UENF. Passando ao Item 4 da pauta – 74 

Assuntos Diversos – Os Conselheiros resolveram realizar a próxima reunião ordinária 75 

do Conselho Curador, no próximo dia 08 de outubro, em Campos dos Goytacazes, com 76 
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início as 13 horas, quando ocorrerá a visita a laboratórios da UENF, que constava como 77 

Item 5 da presente pauta. O Dr. Paulo Tafner disse que em breve será publicado um 78 

livro, em que é um dos autores, que trata de questões ligadas ao ensino superior com 79 

diversas comparações internacionais. Fez um breve relato sobre o livro, destacando seus 80 

principais capítulos. O Prof. Silvério Freitas convidou o Dr. Paulo Tafner para proferir 81 

uma palestra, durante a Semana Acadêmica da UENF, sobre os resultados da pesquisa 82 

que serão publicados no livro em que é um dos autores. O Prof. Silvério Freitas 83 

agradeceu a todos e nada mais tendo a tratar, encerrou a reunião às 12 horas. 84 
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