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 ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da 

SECT no Rio de Janeiro, às 11:00 horas, a nonagésima sexta reunião do Conselho Curador da 

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

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

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos da UENF 

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

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

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

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

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

Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado). Tratou-se da seguinte pauta: 

1 – Aprovação da ata da 95ª reunião; 2 – Informes; 3 – A UENF no ano de 2012: balanço de 

atividades e demonstrativo da execução orçamentária e; 4 – Assuntos diversos. Dando início à 

reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. 

Silvério colocou em apreciação a Ata da 95ª reunião, tendo sido aprovada por unanimidade. Os 

Conselheiros neste ato assinam as Atas da 94ª, aprovada na reunião anterior após as 

modificações sugeridas, e 95ª reunião do Conselho Curador. Passando ao Ítem 2 da pauta – 

Informes: 1) O Prof. Silvério falou aos Conselheiros sobre as diversas reuniões realizadas com 

prefeitos de várias cidades do Norte/Noroeste Fluminense como por exemplo o representante do 

executivo do município de Italva e São Francisco do Itabapoana que desejam firmar parcerias com 

a Universidade em diversos projetos. O Reitor também falou da reunião da qual participou em 

Brasilia – DF com a Associação dos Reitores, com o fim de formar uma frente parlamentar visando 

incluir no orçamento da União verbas destinadas a ajudar as universidades estaduais do país.



 

 

 Informou também que no mês de abril de 2013 acontecerá, em São Luiz – MA, o Congresso dos 

Reitores, quando já se espera ter uma minuta dessa Lei. O Conselheiro Dr. Paulo Tafner disse 

que, quando existe fomento de mais de uma esfera, torna-se difícil executar o orçamento face ao 

entrave burocrático das diferentes esferas. O Prof. Silvério disse que essa frente esta sendo 

criada para estudar formas de facilitar o contato das universidades com o Congresso Nacional. 

Prof. Silvério disse que essas reuniões visam estabelecer métodos eficientes de validação de 

certificados emitidos por universidades estrangeiras. O Prof. Silvério informou ao Conselho que a 

UENF homenageou o arquiteto Oscar Niemeyer aprovando através do CONSUNI o nome do 

Centro de Convenções para “Centro de Convenções Oscar Niemeyer”. O Prof. Silvério 

manifestou sua satisfação em ver a UENF ser apontada como a melhor instituição do Estado do 

Rio de Janeiro de acordo com Índice Geral de Cursos IGC do MEC e considerada a 11ª do país, 

além de ser considerada a segunda melhor universidade estadual do país. A Conselheira Dra. 

Cristina Vianna cobrou do Conselho os custos de implantação dos cursos que a UENF deseja 

abrir. O Prof. Silvério se comprometeu a providenciar. O Conselheiro Dr. Paulo Tafner informou 

ao conselho que no próximo ano vários programas do governo serão reavaliados, face a 

possibilidade de redução de arrecadação de royalties e participações especiais do Estado. Dr. 

Paulo também indagou sobre a discussão em relação à flexibilização da D.E na UENF. O Prof. 

Silvério informou que o assunto está em pauta nos diversos conselhos da Universidade. 

Passando ao item 3 da pauta – A UENF no ano de 2012: balanço das atividades e 

demonstrativo da execução orçamentária, o Prof. Silvério disse que o orçamento 2012 da 

UENF vai fechar o ano civil com mais de 95% dos recursos executados, e foram distribuídos aos 

Srs. Conselheiros um demonstrativo reduzido das execuções financeiras da UENF. Disse que 

posteriormente irá prestar contas de forma mais detalhada, falou da criação da Agência de 

Inovação e citou o exemplo de uma empresa incubada pela referida Agência que cria brocas 

especiais e que é atualmente um sucesso da Agência de Inovação da UENF. Disse ainda que 

espera melhoramentos em alguns cursos da pós-graduação e que certamente haverá ascensão 

na avaliação desses cursos em 2014. Finalizando, disse que o reflexo da austeridade na 

aplicação dos recursos recebidos tem como recompensa a boa avaliação do MEC para a 

Universidade. O Conselheiro Dr. Paulo Tafner disse que o Secretário Estadual de Fazenda, Dr. 



 

 

Renato Villela, manda um cumprimento pelos resultados obtidos a toda a UENF e que a SEFAZ 

dá total apoio à Universidade. Dra. Cristina Vianna disse que se sente feliz por fazer parte do 

presente Conselho Curador da UENF, opinião também compartilhada pelo Conselheiro Dr. Luiz 

Edmundo. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu a todos e desejou um feliz 

2013 e encerrou a reunião às 14:10 horas. 

 

 

Prof. Silvério de Paiva Freitas 
Reitor 
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