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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões 4 

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

Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia Civil, no 6 

Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por meio de 7 

videoconferência, às 11:30 horas, a centésima vigésima oitava reunião do Conselho Curador 8 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 9 

seguintes conselheiros em Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor 10 

da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores 11 

técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 12 

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI). No Rio de Janeiro: Drª 13 

Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 14 

Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da 15 

Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães 16 

Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação 17 

(indicação do Governo do Estado). Participou como convidado o Vice-Reitor da UENF, Prof. 18 

Edson Corrêa da Silva, Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 127ª reunião; 19 

2 – Informes; 3 – Resultado do Processo Eleitoral na UENF e; 4 – Assuntos diversos. 20 

Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao 21 

item 1 da pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a ata da 127ª reunião, sendo 22 

aprovada por unanimidade, após pequena modificação sugerida pelo Conselheiro Maurício 23 

Falcão. Ficou acordado que a referida ata será assinada na próxima reunião deste Conselho. 24 

Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas passou aos informes: I – Em reunião 25 

no último dia quatorze de julho, entre representantes da UENF e da SECTI, foi tratado 26 

assunto referente ao pagamento de bolsas com recursos descentralizados FAPERJ e, 27 
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também, sobre o custeio mínimo da UENF. Em outra reunião realizada na SEPLAG foi 28 

discutido o tema: contratos com empresas que prestam serviços para a UENF, principalmente 29 

nas áreas de segurança e limpeza, serviços estes considerados de extrema importância para 30 

o funcionamento da Universidade. Em decorrência do término dos prazos contratuais fixados, 31 

as possíveis renovações certamente serão acompanhadas de revisão nos preços, o que 32 

exige planejamento para os pagamentos considerados essenciais; II – Participou no Rio de 33 

Janeiro, em vinte e dois de julho, de uma reunião com equipe do Governo do Estado, cujo 34 

tema tratado foi “ajustes orçamentários e financeiros”; III – Foi assinado convênio entre a 35 

UENF e a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, com o objetivo de digitalizar o acervo das 36 

bibliotecas da UENF, principalmente das obras consideradas raras da Casa de Cultura Villa 37 

Maria. A Dra. Cristina Vianna indagou ao Reitor sobre a atividade da “Villa Maria”. O Prof. 38 

Silvério Freitas respondeu que foi feito um projeto de restauração do prédio e aguarda 39 

recursos financeiros para execução do mesmo. Ressaltou que o prédio não corre nenhum 40 

risco de desmoronamento e que seus anexos e jardins que o rodeiam são usados para 41 

diversos projetos, citando, como exemplo, o “Arte na Escola”, que envolve diversas escolas 42 

da região. Disse que no próximo mês de setembro haverá o festival de poesia “Doces 43 

Palavras”, que ocorrerá, principalmente, nas áreas externas da Villa Maria. Disse que a sede 44 

da Reitoria da UENF é na Villa Maria, mas, por questões operacionais, os despachos dos 45 

documentos são realizados no campus Leonel Brizola. Sugeriu que a próxima reunião do 46 

Conselho Curador fosse realizada na Villa Maria, no que todos concordaram; IV – Em reunião 47 

realizada em Brasília com o presidente da CAPES, Sr. Carlos Afonso Nobre, e sua equipe, foi 48 

discutida a questão dos cortes no orçamento daquela instituição, que vêm afetando 49 

diretamente os custeios e investimentos. Entretanto foram mantidos o Portal de Periódicos 50 

CAPES e as Bolsas. Explicou que os cortes ocorreram a nível nacional e demonstrou 51 

preocupação com o desenvolvimento das pesquisas no país. Discorreu também sobre o 52 

evento Startup, ocorrido no Rio de Janeiro, Promovido pela SECTI/FAPERJ, onde foram 53 



 

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
 

 

apresentados diversos projetos de inovação tecnológica, desenvolvidos por jovens 54 

empreendedores; V – Informou sobre os eventos ocorridos durante as comemorações pelo 55 

22º aniversário da UENF. Disse que houve cerimônia no Centro de Convenções, com 56 

homenagens a servidores ativos e aposentados. Disse que, apesar das dificuldades 57 

financeiras, a UENF vem sendo bem avaliada por diversos órgãos, como MEC e CAPES. 58 

Disse, também, que a Universidade tem laboratórios muito bem equipados, entre os melhores 59 

do país e do mundo; VI – O Dr. Paulo Tafner informou que esta talvez seja a última reunião 60 

em que participa como Conselheiro e que, caso se torne realidade, fica registrado o seu 61 

agradecimento a todos pelo espirito cooperativo, desejando sucesso à UENF. Lembrou que 62 

os ajustes propostos pelo Governo só terão o efeito esperado a partir de 2018 e que até lá o 63 

aperto orçamentário será sentido por todos os órgãos do Estado. O Prof. Arnoldo Façanha 64 

lembrou que a UENF, como fundação, pode buscar novas fontes de recursos por meio de 65 

parcerias com empresas e outras instituições interessadas em fomentar pesquisas inovadoras 66 

e patentes de interesse comum, mas enfatizou que tais interações precisarão ter um sistema 67 

de avaliação e acompanhamento especial, com normas que preservem a excelência 68 

científico-acadêmica e as atividades fins institucionais, e que previnam a instalação de 69 

plataformas de prestação de serviços fundadas em interesses particulares. O Prof. Silvério 70 

Freitas disse que o Dr. Paulo Tafner terá para sempre o “sobrenome UENF”, dada a sua 71 

cooperação e participação nas decisões da Universidade durante o tempo em que atuou 72 

como Conselheiro. O Prof. Arnoldo Façanha elogiou a postura combativa e sagaz do Dr. 73 

Paulo Tafner, destacando que mesmo nos mais acirrados embates ideológicos sempre 74 

manteve a elegância e uma argumentação de elevado nível acadêmico; e concluiu pedindo 75 

que o Dr. Tafner considerasse a possibilidade de um futuro ingresso como Titular na UENF, a 76 

qual se beneficiaria muitíssimo com um docente de seu porte. O Prof. Edson Corrêa 77 

agradeceu e reconheceu o empenho do conselheiro representante da SEFAZ nos 78 

encaminhamentos das demandas da UENF. O Dr. Paulo Tafner lembrou que o atual quadro 79 
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fiscal certamente colocará em pauta os financiamentos das Universidades nos próximos anos. 80 

O Prof. Silvério Freitas lembrou que a ABRUEM já vem tratando do tema de financiamento 81 

das Universidades Públicas há algum tempo e tem realizado debates a este respeito. 82 

Passando ao item 3 da pauta – Resultado do Processo Eleitoral na UENF - o Prof. 83 

Silvério Freitas disse que os professores Luis César Passoni e Teresa de Jesus Peixoto 84 

Faria foram eleitos, respectivamente, Reitor e Vice-Reitora da UENF, para o período de 2016 85 

a 2019. Explicou que a eleição realizada no último dia 04 de agosto ocorreu de forma 86 

tranquila e democrática, tendo os vencedores obtido 56% dos votos e o resultado foi 87 

homologado na última reunião do CONSUNI. Por indagação da Dra. Cristina Vianna, o Prof. 88 

Silvério Freitas explicou a composição e a forma de ingresso dos participantes dos diversos 89 

conselhos e colegiados que compõe a UENF. Nada mais tendo a tratar, o Prof. Silvério 90 

Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião as 12h50. 91 
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