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 ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da SECT, 4 

às 11:00 horas, a nonagésima primeira reunião do Conselho Curador da Universidade 5 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes 6 

Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr. Maurício 7 

Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos da UENF (indicação do 8 

CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da UENF 9 

(indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria 10 

de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Luiz Edmundo 11 

Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 12 

(indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da 13 

Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado). Compareceram como 14 

convidados: Prof. Antonio Constantino – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Vanildo Silveira – 15 

Diretor de Informação e Comunicação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró Reitora de Graduação. 16 

Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 90ª reunião; 2 – Informes; 3 – Análise 17 

da Reunião de Integração realizada em 03/07/2012; 4 – Avaliação Institucional 5 - Assuntos 18 

diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando 19 

ao item 1 da pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata da 90ª reunião, sendo 20 

aprovada por unanimidade. Passando ao Ítem 2 da pauta – Informes: O Dr. Luiz Edmundo 21 

informou ao Conselho que conversou com o Dr. Sérgio Ruy (SEPLAG) a respeito da criação 22 

do Parque Tecnológico e da possibilidade de um convênio com as empresas do empresário 23 

Eike Batista. O Prof. Constantino aproveitou o ensejo para desejar sucesso ao Dr. Luiz 24 

Edmundo, empossado como novo Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e afirmou da 25 

disposição da Universidade em cooperar com os trabalhos do Secretário em sua gestão. O 26 

Prof. Constantino disse que a metodologia da Administração da Reitoria a partir do mandato 27 

do Prof. Raimundo Braz Filho como Reitor da UENF, em junho de 2003 e sua relação (da 28 

Administração da UENF) com os Sindicatos dos servidores da UENF, a saber, SINTUPERJ 29 

(Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio de Janeiro) e 30 

ADUENF tem se mantido de forma urbana, disse ainda que os Sindicatos têm uma 31 

administração autônoma, no entanto, ele espera um bom relacionamento entre os Sindicatos 32 
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e a SECT na tentativa de se manter contatos visando sempre conseguir entrar em algum 33 

acordo. O Reitor, Prof. Silvério, falou da Semana de Iniciação Científica (IC) e disse que o 34 

Prof. Nelson Furtado ministrou palestra com enorme sucesso, estando o auditório 35 

completamente lotado na ocasião, disse ainda que UENF e outras Instituições como UFF e 36 

IFF apresentaram quase 500 projetos no evento. Item 3 da pauta – Reunião de Integração - 37 

O Reitor informou que, em reunião com a UENF, representada pelos seus órgãos colegiados, 38 

com o Sr. Marcos Peixoto (Assessor de Comunicação) e Guilherme Quintal (Gerente Geral) 39 

da empresa LLX, foi apresentada à empresa o potencial atual da UENF e a possibilidade de 40 

fazer convênios entre as partes, durante a referida reunião o Reitor foi indagado se a UENF 41 

estaria preparada para a expansão da região, o Prof. Silvério explicou que a Universidade 42 

está se expandindo notadamente nas Áreas de Engenharia, estando inclusive previsto no 43 

plano plurianual (PPA). O Reitor disse ao Conselho que foi de enorme proveito a reunião e 44 

que espera futuras parcerias entre a Universidade e as empresas que certamente se 45 

instalarão no norte fluminense a partir da implantação e operação do Porto do Açu. Item 4 da 46 

pauta – Avaliação Institucional. Com apresentação inicial do convidado Prof. Vanildo 47 

Silveira passando a seguir a palavra para a convidada Profª Ana Beatriz Garcia que em 48 

relação ao assunto Avaliação Institucional, apresentou ao Conselho através de data show e 49 

utilizando ferramenta de tecnologia Power Point, diversos organogramas contendo gráficos e 50 

resultados de pesquisas mostrando as evoluções das diversas áreas da Universidade, o 51 

Conselheiro Dr. Paulo Tafner pediu maiores informações sobre a evolução orçamentária da 52 

UENF a partir do ano de 2006, no que foi atendido pela Profª Ana Beatriz. A convidada 53 

apresentou aos Conselheiros Avaliações Externas, Nacional, Internacional e Institucional da 54 

UENF frente a outras instituições. No quesito Ranking Nacional a UENF está em 15ª colocada 55 

e entre as Estaduais está em 3ª colocação, atrás apenas da UNICAMP (1ª) e UNESP (2ª), 56 

pela Avaliação de “IGC” contínuo, dando por finalizada sua explanação e colocando-se à 57 

disposição dos Srs. Conselheiros para maiores informações. Passando ao item 5 da pauta - 58 

Assuntos Diversos: a Dra. Cristina informa ao Conselho que a situação de arrecadação do 59 

Estado do Rio de Janeiro está decrescendo e que é preocupante a situação atual. O Dr. Luiz 60 

Edmundo disse ao Conselho que o processo de incorporação abrangendo UENF x 61 

FENORTE, está bem adiantado e que espera que essa possível união minimize bastante o 62 

problema de falta de pessoal técnico nos quadros da UENF. O Dr. Luiz Edmundo sugeriu 63 
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também marcar uma reunião com pauta bem definida nos escritórios das empresas LLX em 64 

São João da Barra, para possível implantação de um Parque de Tecnologia na região, 65 

sugeriu que tal reunião aconteça após o Evento de C&T a ser realizado em São Luis no 66 

Maranhão – MA, e colocou-se a disposição para comparecer pessoalmente na referida 67 

reunião. O Reitor informou ao Conselho que as obras do Restaurante Universitário já 68 

recomeçaram. O Reitor lembrou ao Conselho que o Prof. Nilton Rocha Leal, hoje docente 69 

aposentado na UENF, mas atualmente desenvolvendo trabalhos na Secretaria Estadual de 70 

Ciência e Tecnologia, colaborou sobremaneira na implantação da UENF e que, por tal feito, o 71 

CONSUNI resolveu agraciá-lo com a Medalha Darcy Ribeiro, em face de sua enorme 72 

contribuição para a Universidade. Informou ainda o Reitor que a UENF esteve presente na 73 

RIO+20, com palestra ministrada na ALERJ representando todas as Universidades Estaduais. 74 

O Conselheiro Dr. Paulo Tafner informou que a UENF solicitou suplementação de recursos e 75 

que o mesmo foi liberado no último dia 2, no entanto avisou ao Conselho Curador que haverá 76 

contingenciamento de recursos face ao pequeno aumento de arrecadação do Estado, 77 

estando previsto publicação de um Decreto a respeito desta matéria. O Prof. Constantino 78 

elogiou o empenho dos Conselheiros para com a UENF, mas, demonstrou preocupação com 79 

os possíveis contingenciamentos de recursos. O Conselheiro Dr. Luiz Edmundo solicitou 80 

maiores informações sobre onde a UENF vem participando de forma ativa no 81 

Desenvolvimento do Norte Fluminense, notadamente nos resultados dos seus investimentos 82 

nos diversos projetos de pesquisa na região. O Prof. Silvério disse que inúmeros professores 83 

formados pela UENF hoje ministram aulas em diversas escolas da região além de várias 84 

tecnologias desenvolvidas na Universidade que são aplicadas em diversas empresas da 85 

região, gerando emprego e renda. Disse também que é difícil individualizar tal informação, 86 

mas que a UENF sem nenhuma dúvida participa do espetacular desenvolvimento do Norte 87 

Fluminense. O Conselheiro Prof. Arnoldo Rocha Façanha, representante dos Docentes, 88 

perguntou ao Dr. Paulo Tafner se haverá dificuldade de resolução do problema no que diz 89 

respeito ao pagamento de valores referente ao Regime de Dedicação Exclusiva (DE) da 90 

UENF, face ao perigo de saída de muitos docentes da Universidade. O Dr. Paulo disse que é 91 

para se preparar para os cortes que certamente haverá. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 92 

Silvério agradeceu a todos e encerrou a reunião às 13:40 horas. 93 

 94 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas  97 

Reitor 98 

 99 

 100 

 101 

Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite                          Cristina Lucia de Barros Vianna       102 

             Representante da SECT                                              Representante da SEPLAG 103 

 104 

 105 

 106 

            Paulo Sérgio Braga Tafner                                    Prof. Arnoldo Rocha Façanha 107 

             Representante da SEFAZ                                   Representante do corpo Docente 108 

 109 

 110 

 111 

                    Maurício Falcão Aguiar                                             Antonio Carlos Pinto                                              112 

Representante do corpo Técnico-Administrativo                             Secretário ad hoc                                            113 


