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 ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO 1 
CURADOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 
 4 
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões 5 

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

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

Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por meio de 8 

videoconferência, às 11 horas, a centésima vigésima 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. Silvério de Paiva Freitas – Reitor 11 

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

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

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); No Rio de Janeiro: Drª 14 

Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 15 

Gestão (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. Paulo 17 

Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do 18 

Governo do Estado). Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 119ª reunião; 2 – 19 

Informes; 3 – Encerramento do exercício de 2014; 4 - Assuntos diversos. Dando início à 20 

reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da 21 

pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata da 119ª reunião, sendo aprovada 22 

por unanimidade. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas passou aos 23 

informes: I - agradeceu ao conselheiro Dr. Paulo Tafner pela palestra proferida na UENF 24 

ocorrida na Semana de Ciência e Tecnologia e que coincidiu com data da última reunião do 25 

C. Curador; II – participou de reunião com o presidente da FAPERJ, tratando de projetos em 26 

andamento, aprovados com recursos da Fundação. III – a UENF está buscando junto ao 27 

INEA uma licença ambiental para então tratar do aumento da capacidade elétrica do Campus 28 
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da UENF; IV – em maio de 2015 acontecerá no Rio de Janeiro o Fórum de Reitores da 29 

Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e 30 

que será organizado conjuntamente pela UENF e UEZO; V – a UENF está finalizando as 31 

aquisições de equipamentos para o Restaurante Universitário, que deverá ser inaugurado 32 

ainda neste mês de dezembro; VI - o Governador sancionou a Lei nº 6.914, que estabelece 33 

sistema de cotas para a pós-graduação nas Universidades Estaduais. O Dr. Paulo Tafner 34 

ponderou que a sociedade considera que as cotas são instrumento de correção das 35 

desigualdades seculares, que servem para equalizar oportunidades. Disse que um mesmo 36 

cidadão poderá usar o mesmo argumento para subir vários degraus, como na Graduação e 37 

na Pós-Graduação. Defendeu o uso da cota para acesso a um só curso. Sugeriu ainda 38 

seminários internos e ampla discussão acadêmica a respeito do tema. A Dra. Cristina 39 

Vianna disse que causa espanto o uso da cota para ingresso na pós-graduação, pois a cota 40 

na graduação já “equalizaria” o cidadão. Defendeu que a cota uma vez usada para o ingresso 41 

na graduação não possa ser usada para a pós-graduação. O Prof. Roberto Boclin disse que 42 

concorda com o Dr. Paulo Tafner e com a Drª Cristina Vianna e acrescentou que estudos 43 

realizados recentemente com estudantes cotistas revelou que alcançaram patamares 44 

semelhantes aos não cotistas. O Prof. Arnoldo Façanha considerou que a questão deveria 45 

ter sido discutida nas bases com antecedência e que pode ser explicada politicamente, mas 46 

não cientificamente. Considerou que a Pós-Graduação é uma percepção de continuação dos 47 

estudos e deveria ser avaliada meritocraticamente. O Prof. Silvério Freitas disse que a Lei 48 

foi aprovada e agora precisamos nos adaptar à mesma. O Prof. Roberto Boclin disse que o 49 

sistema de cotas desaparecerá quando o ensino elementar, fundamental e médio for de 50 

qualidade. Passando ao item 3 da pauta – Encerramento do Exercício 2014 – o Prof. 51 

Silvério Freitas relatou os diversos problemas enfrentados diante da atual situação financeira 52 

e orçamentária, causada pelos contingenciamentos. Citou, como exemplo, a segurança do 53 

campus, em que a UENF firmou convênio (PROEIS) com a PMERJ, que está funcionando a 54 
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contento e trazendo uma importante economia ao orçamento. Disse também que alguns 55 

cortes tiveram que ser efetuados em virtude do aperto orçamentário. O Sr. Maurício Falcão 56 

perguntou sobre a forma de acionamento dos militares em serviço no Campus. O Prof. 57 

Silvério Freitas respondeu que o contato é com a Prefeitura do Campus, mas solicitará à 58 

ASCOM para divulgar o telefone para contato. O Prof. Silvério Freitas disse que para os 59 

novos cursos a serem disponibilizados na UENF, serão utilizados disciplinas do ciclo básico 60 

por meio do Consórcio CEDERJ, disse que tal proposta já é prevista para o curso de 61 

Engenharia de Alimentos. Passando ao item 4 da pauta – Assuntos Diversos: ficou 62 

definido pelos conselheiros que a primeira reunião de 2015 será realizada no dia 07 de 63 

janeiro. O Prof. Silvério Freitas agradeceu o empenho e a dedicação de todos os 64 

Conselheiros neste ano de 2014 e desejou a todos boas festas e um 2015 de pleno êxito, 65 

principalmente familiar. Todos os Conselheiros desejaram o mesmo. Nada mais tendo a 66 

tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião as 12h50. 67 
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      Representante da SECT                                                      Representante da SEPLAG 77 
 78 
 79 
 80 
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        Representante da SEFAZ                                               Representante do corpo Docente 82 
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                   Maurício Falcão Aguiar                                                  Antônio Carlos Pinto                                                           86 
Representante do corpo Técnico-Administrativo                                Secretário ad hoc 87 


