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ATA DA OCTAGÉSIMA SETIMA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE 1 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da 4 

SECT, às 11 horas, a octagésima sétima reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual 5 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. 6 

Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – 7 

representante dos servidores técnico-administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. 8 

Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); 9 

Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 10 

Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – 11 

representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do 12 

Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda 13 

(indicação do Governo do Estado). Compareceu como convidado: Prof. Marco Antonio Martins – 14 

Diretor Geral de Administração da UENF; Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 15 

86ª reunião; 2 – Informes; 3 – Orçamento 2012 / Decreto nº 43.493/2012; 4 – Assuntos diversos. 16 

Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da 17 

pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata da 86ª reunião, sendo aprovada por 18 

unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Silvério fez os seguintes informes: i) Foi aberto, na 19 

tarde da última segunda-feira, 12/03, o Fórum 'Educação Afirmativa Sankofa', no Centro de 20 

Convenções da UENF. Segundo o Prof. Silvério, a população brasileira deve se orgulhar de sua 21 

mistura racial, pois é justamente ela que confere ao povo brasileiro as características positivas 22 

reconhecidas pelos povos de outros países. A Dra. Cristina indagou ao Reitor sobre as condições 23 

de funcionamento do Centro de Convenções da UENF. O Prof. Silvério respondeu que o Centro 24 

funciona a contento, atendendo de forma satisfatória aos objetivos para o qual foi projetado. ii) O 25 

Prof. Silvério informou também que está em fase de entendimento com a FENORTE a formação 26 

de uma comissão com a finalidade de criar o Parque de Alta Tecnologia. O Dr. Paulo informou ao 27 

Reitor que está viabilizando uma reunião com membros da FINEP com objetivo de se conseguir 28 

financiamento para um grande centro de excelência de Petróleo e Gás, a ser implantado no 29 

município de Macaé. O Prof. Silvério falou ainda sobre as conversações que estão sendo 30 

mantidas sobre uma possível incorporação da FENORTE pela UENF. O Dr. Paulo sugeriu que se 31 

faça um levantamento de todos os cargos que seriam transferidos para a UENF, caso se 32 

concretize tal fusão. iii) O Prof. Silvério informou que foi publicada no DOERJ, de 14/03/2012, a 33 
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portaria FAETEC/PR nº 343, de 09/03/2012, que cria comissão que apreciará a cessão de áreas 34 

físicas e transferência da Escola Técnica Agrícola Antonio Sarlo para a UENF. A Dra. Cristina 35 

lembrou ao Reitor que a área mencionada na portaria pertence ao Estado e não à FAETEC. iv) O 36 

Dr. Edmundo falou ao Conselho sobre a viagem que fez a Macaé, cujo objetivo incluía visitas a 37 

unidades e laboratórios em fase de implantação e da sua decepção em relação à biofábrica, que 38 

até hoje ainda não está com seu projeto concretizado. Disse, também, que verificou vários 39 

equipamentos na FAETEC que deveriam estar sendo usados em laboratórios na Escola Técnica, 40 

mas que atualmente se encontram subutilizados, e sugeriu uma transferência desses 41 

equipamentos para a Universidade. O Conselheiro informou que está buscando informações 42 

sobre o Instituto Tecnológico Naval, e falou ao Conselho sobre matéria publicada no jornal O 43 

Globo onde se destaca o retorno de investimento feito pela iniciativa privada nas diversas áreas 44 

de pesquisa. O Dr. Paulo lembrou que a iniciativa privada só investe onde se tem certeza de 45 

retorno e que o Governo deveria fazer o mesmo. O Prof. Silvério falou que muitos executivos que 46 

hoje estão na iniciativa privada já pertenceram a empresas públicas e que, ao saírem, levaram 47 

seus conhecimentos para a iniciativa privada, gerando resultados. v) O Dr. Paulo parabenizou a 48 

UENF pelo seu foco na especialização e citou o exemplo da engenharia de petróleo e manifestou 49 

o desejo de ver a Universidade como centro de excelência na área em breve tempo, indagou 50 

ainda sobre a questão do posto de pagamento do Bradesco que funciona dentro da UENF. O 51 

Prof. Silvério respondeu que está sendo feita uma consulta à Casa Civil, sobre o assunto. Disse, 52 

também, que o posto do banco funciona normalmente dentro do campus. item 3 – Orçamento 53 

2012 / Decreto nº 43.493/2012 – O Prof. Marco Antonio informou ao Conselho que houve 2 54 

audiências na ALERJ com as duas comissões a saber: a de orçamento e a de educação, além de 55 

representantes dos sindicatos. Disse que naquela ocasião foi prometido pelos parlamentares um 56 

acréscimo de 10 milhões de reais para a rubrica de “pessoal”, no entanto, ao ser publicado, esse 57 

recurso estava na rubrica “expansão para o noroeste”, não bastasse isso, tal recurso foi  58 

cancelado e  já há articulação dos sindicatos das classes para manifestações visando o fim dessa 59 

polêmica. O Prof. Silvério registrou a gratidão da comunidade acadêmica e de todos os 60 

servidores da Universidade junto à SEPLAG pela equiparação do valor do auxílio creche e do vale 61 

alimentação com os pagos pela UERJ. Também falou ao Conselho sobre a questão da Dedicação 62 

Exclusiva prevista em lei, mas que não se reflete em compensação financeira para o docente. O 63 

Prof. Arnoldo reafirmou o interesse dos docentes na Dedicação Exclusiva e falou da importância 64 

que o Pró-Ciência tem para a UERJ e de como a produção científica naquela instituição cresceu 65 
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de forma significativa após a implantação do pagamento aos docentes pela dedicação exclusiva, 66 

via Pró-Ciência. O Dr. Paulo ponderou que o ideal seria haver uma certa flexibilização nos valores 67 

percebidos pelos servidores, observando-se um valor base mínimo digno. O Dr. Edmundo disse 68 

que deveria ser analisada a possibilidade de se estabelecer um regime de cargos e salários mais 69 

homogêneo entre as instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro. 4 – Assuntos 70 

Diversos – O Sr. Maurício Falcão indagou sobre a situação da propriedade do terreno onde esta 71 

localizado a UENF. O Prof. Silvério disse que uma reunião com a Prefeitura de Campos está 72 

para ser agendada, mas que a prefeitura informou que já tem em mãos um documento pronto 73 

onde se regulariza parte do terreno hoje ocupado pela Universidade. O Prof. Arnoldo reiterou o 74 

pedido de melhoramento dos canais de comunicação com os docentes, a fim de que se evite 75 

boatos, fornecendo apenas informações oficiais a respeito dos vários assuntos de interesse dos 76 

docentes e servidores em geral. O Dr. Paulo sugeriu que a UENF estreite os contatos com a 77 

Marinha Brasileira neste momento em que se reconstrói a base de pesquisa na Região Antártica, 78 

recentemente destruída por um incêndio. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu 79 

a todos e encerrou a reunião às 13:25 horas. 80 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas  84 
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Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite                          Cristina Lucia de Barros Vianna       88 
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            Paulo Sérgio Braga Tafner                                    Prof. Arnoldo Rocha Façanha 92 

             Representante da SEFAZ                                   Representante do corpo Docente 93 
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                    Maurício Falcão Aguiar                                             Antonio Carlos Pinto                                              96 

Representante do corpo Técnico-Administrativo                             Secretário ad hoc                                            97 


