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

 3 
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões da 4 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, na Rua da ajuda nº 5, 10º andar, no Rio de 5 

Janeiro, às 11 horas, a centésima vigésima segunda reunião do Conselho Curador da 6 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 7 

seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor da UENF, que presidiu a 8 

reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da 9 

UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo 10 

docente da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – 11 

representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do 12 

Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e 13 

Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante 14 

da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participou, como 15 

convidado, o Vice-Reitor da UENF, Prof. Edson Corrêa. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – 16 

Aprovação da ata da 121ª reunião; 2 – Informes; 3 – Conjuntura atual da UENF: não 17 

pagamento de PD`s referentes a 2014; orçamento 2015 e descontos no Auxílio Alimentação; 18 

4 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença 19 

de todos e, passando ao item 1 da pauta, colocou em apreciação a Ata da 121ª reunião, 20 

sendo aprovada por unanimidade, após sugestões apresentadas. Passando ao Item 2 da 21 

pauta, o Prof. Silvério Freitas passou aos informes: I - agradeceu ao Prof. Edson Corrêa por 22 

haver estabelecido várias contatos com o Dr. Paulo Tafner a respeito das dificuldades da 23 

Universidade; II – houve duas manifestações de estudantes na UENF, em função de atraso 24 

no pagamento das bolsas. A Drª Cristina Vianna ressaltou que a Universidade deve estar 25 

preparada, pois as bolsas podem ter mais atrasos. O Dr. Paulo Tafner informou que pela 26 

primeira vez na história o principal tributo do Estado não é suficiente para pagar a folha anual. 27 

Disse que o Tesouro Estadual deixará de contar com recursos de 2 a 3 bilhões de reais em 28 
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receita. Informou que as despesas salariais subiram 13%. A Drª Cristina Vianna considerou 29 

que esse ano será difícil, mas espera melhoras, acrescentando que o fato do Estado estar 30 

perdendo royalties interfere para esta situação. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. 31 

Silvério Freitas disse que além das PD`s referentes às bolsas dos estudantes, estamos 32 

aguardando também o pagamento das PD`s referentes a serviços de limpeza, manutenção e 33 

segurança. Disse, ainda, que sabe que a situação do Estado é difícil, mas que em reunião 34 

com o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia procuramos mostrar que a UENF tem 35 

feito um grande esforço, de 2012 a 2014, para cortar despesas. O Dr. Paulo Tafner disse que 36 

as PD`s podem não ser pagas imediatamente, podendo entrar num escalonamento. Sugeriu 37 

que seja feita reunião com fornecedores para propor o pagamento parcelado. O Prof. 38 

Arnoldo Façanha discorreu dizendo que somos formadores de opinião. Considerou que é 39 

importante sabermos o que deve ser feito neste momento de dificuldade, quais ações os 40 

senhores conselheiros, que estão no Governo, veem, pelo menos em médio prazo, para 41 

poder começar a sanar todo esse problema. O Dr. Paulo Tafner falou que todos os esforços 42 

estão sendo feitos na tentativa do aumento da arrecadação. O Prof. Edson Corrêa disse que 43 

alguns fatores justificam esse momento, como o componente petróleo, o componente 44 

nacional e o componente internacional. Acrescentou ainda que, desde 2012, é observado, de 45 

acordo com a execução orçamentária da UENF, que o Estado tem apresentado dificuldades, 46 

fazendo contingenciamentos no orçamento das instituições públicas. A Drª Cristina Vianna 47 

disse que a principal razão seria o gasto salarial. O Prof. Edson Corrêa disse, sobre a 48 

questão salarial, que a UENF vem tendo reajuste inferior à inflação. O Dr. Paulo Tafner 49 

reafirmou que a principal causa da situação atual é a folha de pagamento, incluindo 50 

aposentados e pensionistas. Citou, como exemplo, que a Polícia Militar teve um acréscimo de 51 

18 mil para 40 mil homens. Havendo um aumento real de salário de 80%. O Dr. Paulo Tafner 52 

destacou que é importante a criação de novas escola e hospitais, mas é importante também 53 

que isso seja sustentável. Informou que havia no Rio Previdência aproximadamente 3 mil 54 
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aposentados e pensionistas ganhando abaixo do mínimo nacional e que isso foi corrigido 55 

neste Governo. O Prof. Silvério Freitas falou que, juntamente com os professores Edson 56 

Corrêa e Manuel Vazquez, Chefe de Gabinete da UENF, relatou a angústia em relação aos 57 

cortes da Universidade ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, reafirmando os 58 

esforços de enxugamento de gastos durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Acrescentou que 59 

da parte de custeio do orçamento para 2015, a UENF sofreu um corte de 55%, sendo a maior 60 

redução de todas as universidades. Disse ainda que estão elaborando um documento para o 61 

Conselho Curador, para que possam fazer uma análise crítica e, assim, estarem cientes das 62 

dificuldades da Universidade. Informou que para o segundo semestre a UENF terá que rever 63 

suas atividades, com risco de não ter condições de funcionar. Será ruim tanto para nós 64 

quanto para o Estado. Ressaltou que uma de nossas dificuldades, por exemplo, é não ter 65 

recursos para contrapartida de convênios. Disse que o auxílio alimentação dos servidores da 66 

UENF sofreu descontos. A Drª Cristina Vianna disse que o auxílio alimentação foi instituído 67 

para ser utilizado nos dia em que se está trabalhando, e que, geralmente, os dias não 68 

trabalhados não se têm direito ao recebimento de tal auxílio. Disse ainda, não saber por que 69 

na UENF não era descontado. O Prof. Silvério Freitas destacou que o que recebemos não é 70 

vale refeição e sim auxílio alimentação. Disse ainda que o Setor Jurídico da Universidade está 71 

analisando o caso. Esclareceu que o desconto foi retroativo a novembro de 2014. O Sr. 72 

Maurício Falcão ressaltou que o auxílio alimentação foi descontado sem aviso prévio. O 73 

Prof. Edson Corrêa esclareceu que pela Lei 4800/06, o auxílio alimentação tem seu valor 74 

definido pelo Reitor e que o mesmo sofreu variações ao longo do tempo até ser equiparado 75 

ao da UERJ. O Prof. Silvério Freitas disse que continuará contando com o apoio dos 76 

conselheiros e solicitou apoio no pedido de revisão do orçamento da UENF, pois se trata de 77 

uma questão de sobrevivência da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério 78 

Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião as 12h40. 79 
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