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Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões nº 4 da 9 

Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, no Rio de Janeiro, e, 10 

simultaneamente, na sala dos Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciência e Tecnologia 11 

Agropecuária -  CCTA, em Campos dos Goytacazes - RJ, por meio de videoconferência, às 11:00 12 

horas, a centésima vigésima sexta reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do 13 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros em 14 

Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor da UENF, que presidiu a reunião; 15 

Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF 16 

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da 17 

UENF (indicação do CONSUNI). No Rio de Janeiro: Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – 18 

representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do 19 

Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e 20 

Tecnologia e Inovação (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – 21 

representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participou 22 

como convidado o Secretário Geral da UENF, Prof. Rodrigo da Costa Caetano. Tratou-se da 23 

seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 125ª reunião; 2 – Informes; 3 – Relatório de Gestão 24 

2014 e; 4 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a 25 

presença de todos.  Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em 26 

apreciação a Ata da 125ª reunião, sendo aprovada por unanimidade, após pequenas correções.  27 

Ficou acordado que a referida ata será assinada na próxima reunião deste Conselho. Passando 28 

ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas passou aos informes: I –  Em evento realizado no 29 

último dia 21 de maio  por ocasião do 3º aniversário do NEABI (Núcleo de Estudos Afro Brasileiro 30 

e Indígena) da UENF, no CCH com participação da comunidade local, como também de 31 
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descendentes indígenas da região de Campos e grupos afro descendentes, que abrilhantaram o 32 

evento com música, poesia e roda de jongo e demonstrando a integração da Universidade com a 33 

comunidade que a rodeia; II – Também ocorreu o primeiro congresso de alfabetização jovem com 34 

a participação ativa e efetiva da comunidade local, considerado por todos um sucesso; III – 35 

Aconteceu na última semana o 56º Fórum de Reitores da ABRUEM,  realizado no período de 27 a 36 

29 de maio, no Rio de Janeiro. O 56º Fórum da Associação Brasileira de Reitores, intitulado 37 

“Ciência Tecnologia e Inovação: Desafios e Perspectivas no Contexto Atual”, contou com 38 

aproximadamente 120 participantes entre Reitores, Pró-Reitores e Assessores de várias 39 

universidades do Brasil, palestrantes e convidados. O Reitor explanou sobre algumas temáticas 40 

abordadas no evento revelando a importância a todas as instituições presentes, tendo em vista a 41 

melhoria ao Ensino Superior; IV – Com a presença do representante regional do Santander, Luiz 42 

Cláudio Fuly, do Reitor da UENF, Silvério de Paiva Freitas, e do Vice-Reitor, Edson Corrêa da 43 

Silva, será realizada no próximo dia 10/06/2015, a cerimônia de entrega de mil vouchers para 44 

cursar idiomas na modalidade Ensino a Distância (EAD), pelo convênio UENF-Santander, 45 

destinados a alunos e servidores da Universidade; V –  UENF, UFF e IFF são as organizadoras 46 

do  VII Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica (VII CONFICT) que ocorrerá 47 

no anfiteatro do Centro de Convenções Oscar Niemeyer, na UENF . O VII CONFICT se estenderá 48 

do dia 5  até o dia 10/06/15, tendo como tema geral “Luz, vida e ciência”. O evento englobará o 49 

20º Encontro de Iniciação Científica da UENF, o 12º Circuito de Iniciação Científica do 50 

IFFluminense e a 8ª Jornada de Iniciação Científica da UFF. Cerca de 1.200 alunos de graduação 51 

estarão expondo seus trabalhos de pesquisa, em forma de pôster ou em apresentação oral.   VI – 52 

A Conselheira Dra. Cristina Vianna disse que foi noticiado no dia de ontem pela rádio CBN que 53 

uma professora da UERJ criou um grupo e que através de redes sociais convocou a todos para 54 

uma manifestação em defesa da UERJ. Dr. Roberto Boclin disse que soube do fato e que 55 

aproximadamente 500 pessoas compareceram ao evento que consistiu em um “abraço” simbólico 56 

à UERJ em sua defesa. Dr. Paulo Tafner ponderou que os atos de vandalismo e depredação que 57 

ocorreram na UERJ e que ensejou tal convocação em defesa da Universidade deveriam ser 58 
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apurados e que professores e demais participantes deveriam ser responsabilizados na forma da 59 

Lei, inclusive com demissão.  VII – O Reitor registrou a participação do Conselheiro da UENF Dr. 60 

Paulo Tafner no programa exibido pela Globo News, onde foi entrevistado pela jornalista Miriam 61 

Leitão sobre tema de grande relevância para todos os brasileiros, quer seja, a previdência social e 62 

aposentadoria, tirando dúvidas e esclarecendo temas polêmicos de grande repercussão nacional. 63 

Dr. Paulo Tafner informou aos conselheiros que o livro do qual é um dos autores intitulado 64 

“reforma da previdência – visita da velha senhora” está com previsão de lançamento para o início 65 

do mês de julho do corrente ano Informou que haverá cerimônia de lançamento em Campos dos 66 

Goytacazes, em parceria com UFF e IFF. VIII – Também está previsto para o final deste mês de 67 

junho o lançamento do livro “resgatando o capital humano” de autoria do Conselheiro Prof. 68 

Roberto Boclin, Prof. Boclin explicou que o livro se baseia em estudos que tratam da relação entre 69 

o capital humano e a evolução do PIB das nações, disse que esses estudos culminaram com a 70 

contemplação de um prêmio nobel. Prof. Silvério Freitas enalteceu a produção acadêmica dos 71 

Conselheiros da UENF e disse que o Centro de Convenções da UENF estará a disposição para 72 

que os Conselheiros possam fazer debates acerca das matérias tratadas em seus livros e que 73 

seria uma ótima oportunidade de esclarecer dúvidas diversas. Passando ao item 3 da pauta - 74 

Relatório de Gestão 2014  o Prof. Silvério Freitas passou a palavra ao Prof. Rodrigo que após 75 

tecer breves esclarecimentos acerca do Relatório de gestão distribuído aos Conselheiros na 76 

última reunião e lembrando que o referido Relatório faz parte de um documento maior a saber, o 77 

processo de prestação de contas, que tem prazo para ser aprovado e remetido à AGE, indagou 78 

aos Srs. Conselheiros se havia alguma sugestão ou modificação a ser inserida no Relatório; os 79 

Conselheiros, por unanimidade, resolveram aprovar o Relatório. Caso houvesse alguma ressalva 80 

e/ou sugestão seriam enviadas por e-mail até o dia 10/06/2015, impreterivelmente, por questão de 81 

prazo. Passando ao Ítem 4 da pauta – Assuntos Diversos – O Reitor Prof. Silvério Freitas e 82 

demais conselheiros desejaram feliz aniversário ao Conselheiro Dr. Paulo Tafner que irá 83 

comemorar mais um ano de vida no próximo dia 04/06/2015. A Dra. Cristina Vianna pediu ao 84 

Reitor que solicite um parecer ao Departamento Jurídico da UENF acerca da legalidade de 85 
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pagamento de jeton ao secretário do Conselho Curador. O Reitor disse que fará o pedido de 86 

parecer à Asjur/UENF.  Nada mais tendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e 87 

encerrou a reunião as 12:45hrs. 88 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas 92 
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 100 
 101 
      Paulo Sérgio Braga Tafner                                                 Prof. Arnoldo Rocha Façanha 102 
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 105 
 106 
                   Maurício Falcão Aguiar                                                  Antônio Carlos Pinto                                                           107 
Representante do corpo Técnico-Administrativo                                Secretário ad hoc 108 
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