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ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE 1 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da SECT, às 4 

11:00 horas, a nonagésima quarta reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do 5 

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). Compareceram como convidados o Prof. Manuel Vazquez 14 

Vidal Junior – Chefe de Gabinete da UENF; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral 15 

de Administração da UENF; e Prof. Edmilson José Maria – Diretor do Centro de Ciência e 16 

Tecnologia (CCT)-UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 93ª reunião; 2 – 17 

Informes; 3 – UENF e o Desenvolvimento Regional – Novas Demandas; e 4 – Assuntos diversos. 18 

Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da 19 

pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata da 93ª reunião, tendo sido proposta algumas 20 

modificações pelos Srs. Conselheiros, devendo ser aprovada na próxima reunião. A Ata da 92ª 21 

reunião, após as modificações sugeridas foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 2 da 22 

pauta – Informes: 1) O Prof. Silvério informou ao Conselho que acontecerá na UENF a Semana 23 

Nacional de Ciência e Tecnologia a partir da próxima semana, estando previstos muitos eventos, 24 

como palestras e apresentações de projetos; 2) O Sr. Mauricio Falcão informou que a greve dos 25 

técnicos administrativos da Universidade será suspensa a partir do dia 15/10, quando todos os 26 

servidores retornarão ao trabalho. Passando ao item 3 da pauta – UENF e o Desenvolvimento 27 

Regional – Novas Demandas: o Prof. Silvério passou a palavra ao convidado, Prof. Edmilson 28 

José Maria, que informou ser Diretor do CCT/UENF há 1 ano e 4 meses. Apresentou ao 29 

Conselho as demandas possíveis de serem cumpridas pela UENF, notadamente na área de 30 

Ciência e Tecnologia. Relatou que as empresas e a sociedade civil em geral, bem como o Poder 31 

Público, clamam por providências no que diz respeito à formação de recursos humanos de alta 32 

qualificação e citou como exemplo o município de Macaé, que tem grandes empresas instaladas,33 
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 como a PETROBRAS, e onde falta mão de obra de alta qualificação. Apresentou os números 34 

atuais de alunos da Universidade e disse, em relação ao CCT, que o Centro possui oito 35 

laboratórios que formam recursos humanos qualificados para toda a região. Disse que 73% dos 36 

formandos da UENF trabalham atualmente na PETROBRAS e que 65% dos Mestres e 50% dos 37 

Doutores oriundos da UENF estão empregados na mesma empresa. Citou o Laboratório de 38 

Meteorologia – LAMET/UENF, localizado em Macaé, que atua em um raio de 300 quilômetros de 39 

alcance, fornecendo suporte de previsão do tempo, ajudando no mercado da pesca e também nas 40 

diversas pesquisas da área. O Diretor do CCT também falou da proposta de expansão da UENF 41 

para a região e da consonância da Universidade com a proposta do Governo para o 42 

desenvolvimento de toda a região Norte/Noroeste do Estado. O Sr. Constantino disse que a 43 

UENF já tem elementos suficientes para elaborar um plano de desenvolvimento sustentável para 44 

a região. O Prof. Edmilson falou que o projeto de aumento da participação da UENF no 45 

desenvolvimento sustentável de toda a região passa pela consolidação dos cursos de Ciência da 46 

Computação e do curso de Engenharia de Produção, bem como pela criação de outros cursos, 47 

como Engenharia Naval, Tecnologia da Informação e Engenharia Mecânica. Apresentou aos 48 

conselheiros o novo organograma do CCT, considerando as informações apresentadas. O Dr. 49 

Luiz Edmundo disse que espera que haja a volta aos trabalhos dos servidores que se encontram 50 

em greve. Pediu licença para se ausentar da reunião em face de inadiável compromisso firmado, 51 

o que foi aceito pelos demais conselheiros. O Prof. Edmilson falou sobre reunião realizada com 52 

representantes do Poder Público, Universidades e Empresa do Grupo X e dos grandes projetos 53 

previstos para serem implantados em toda a região Norte/Noroeste Fluminense e da enorme 54 

necessidade de formação de mão de obra qualificada, notadamente na área de construção naval. 55 

Apresentou vídeo da referida reunião, onde representantes da empresa OSX manifestaram 56 

necessidade de pelo menos 900 engenheiros de diversas áreas a médio prazo. O Prof. Arnoldo 57 

sugeriu que os cursos a serem criados tenham foco mais abrangente, evitando títulos restritivos, 58 

citando como exemplo a proposta do curso na área de Geologia, o qual poderia não se restringir a 59 

exploração de petróleo, como o título sugere, e sim prover uma formação mais eclética, incluindo 60 

a prospecção de aqüíferos dentre outras prioridades estratégicas deste importante campo. O Dr. 61 

Paulo Tafner parabenizou o trabalho exposto pelo Prof. Edmilson, mas, no entanto, ponderou que 62 

é preciso ser prudente com relação às demandas e que se deve focar nos objetivos da 63 

Universidade, a saber, formar recursos humanos qualificados, deixando o “cuidado social” para as 64 

Secretarias Sociais e seus diversos órgãos, não tendo a UENF essa função. Manifestou seu apoio 65 

pessoal e institucional ao projeto apresentado. A Dra. Cristina disse que também apóia o projeto, 66 

só que de forma mais estreita. O Sr. Constantino exortou que a reflexão que ora se discute nesta67 
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 reunião está há muito tempo nos planos da UENF, muito antes até do interesse e da 68 

manifestação do grupo das empresas “X”. Manifestou sua preocupação pelas reiteradas críticas 69 

que membros do Conselho vêm fazendo em relação à criação e expansão de cursos pela UENF e 70 

rogou apoio dos membros representantes do Governo, ponderando que às vezes tem-se a 71 

impressão de que é questionada a capacidade da Universidade em retribuir para a sociedade os 72 

investimentos do Governo na Instituição. O Dr. Paulo Tafner ponderou que é preciso provar a 73 

demanda para se justificar o investimento por parte do Governo em qualquer projeto. Passando ao 74 

Item 4 da pauta – Assuntos diversos: O Prof. Arnoldo registrou agradecimento à homenagem 75 

que será feita pelo CCT por ocasião do evento de Ciência e Tecnologia. O Prof. Silvério registrou 76 

que convidará outros Diretores de Centros da UENF para ministrar palestras ao Conselho Curador 77 

em futuras reuniões. Sugeriu que a próxima reunião aconteça no laboratório do LENEP em 78 

Macaé, onde maiores informações sobre o projeto apreciado nesta data serão discutidas, no que 79 

todos concordaram. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu a todos e encerrou a 80 

reunião às 13:50 horas. 81 
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