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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e treze, foi realizada no auditório do 4 

Hospital Veterinário da UENF, às 13 horas, a nonagésima nona reunião do Conselho Curador 5 

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

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

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos da UENF 8 

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

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

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo 11 

Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do 12 

Governo do Estado). Compareceram como convidados: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-13 

Reitor; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete da UENF; Sr. Antonio 14 

Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração da UENF. Tratou-se da seguinte 15 

pauta: 1 – Aprovação da ata da 98ª reunião; 2 – Informes; 3 – Minuta do Regimento Interno 16 

do Conselho Curador; 4 – Visita a Laboratórios de Pesquisa da UENF; 5 - Assuntos diversos. 17 

Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 18 

da pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata da 98ª reunião. Ficou definido pelo 19 

Conselho que serão encaminhadas considerações à ata e que a mesma será apreciada na 20 

próxima reunião. Passando ao item 2, o Prof. Silvério fez os seguintes informes: i) participou 21 

de reunião na UENF com a Presidente do INEA, no dia 15 de março; ii) participou em 19 de 22 

março da cerimônia de posse do Reitor da UEZO e de reunião com o Secretário de Estado de 23 

Ciência e Tecnologia; iii) no dia 20 de março foi realizada visita de comitiva da UENF às 24 

instalações do Porto do Açu; iv) participou, no dia 21 de março, de reunião com representante 25 

do Ministério da Agricultura e Pesca, quando foi tratada a possibilidade de parceria para 26 

realização de trabalho com peixes ornamentais, visando a recuperação de presos de Bangu; 27 

v) no dia 26 de março participou de assinatura de convênio guarda-chuva com o INEA; vi) 28 

participou, em Brasília, de reunião do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 29 

(CRUB), de reunião da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e 30 

Municipais (ABRUEM) e do lançamento da frente parlamentar mista de apoio às 31 

universidades estaduais e municipais; vii) participou de reunião na Secretaria de Estado de 32 

Fazenda, quando foi tratado convênio para apoio técnico na área de petróleo, química e 33 

mecânica. O Dr. Paulo Tafner informou, sobre o referido convênio, que já recebeu a minuta e 34 

esta foi encaminhada ao Jurídico. Disse que até o fim do mês o convênio deverá ser assinado 35 

e que a ideia é simples, com bolsas para professores e alunos de graduação, com pequena 36 
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parte dos recursos para material de consumo, para trabalho de até seis meses. O Sr. 37 

Maurício indagou se houve algum avanço na questão referente à transferência de servidores 38 

da FENORTE para a UENF. O Prof. Silvério respondeu que em função da questão dos 39 

royalties do petróleo nos foi solicitado que o processo fosse parado. Disse que há muitas 40 

demandas por mão de obra, com o surgimento de novos campos de pesquisa. O Dr. Paulo 41 

Tafner perguntou se há quadro de pessoal disponível na UENF. O Prof. Edson disse que 42 

pelo quadro disponível temos vagas para 600 docentes, mas atualmente estão preenchidas 43 

apenas 301 destas vagas. A Drª Cristina disse que a flexibilização da Dedicação Exclusiva 44 

(DE) seria importante. O Prof. Edson disse que a DE contribui para a excelência, mas a 45 

flexibilização também poderia fazer isso em algumas áreas. O Dr. Paulo perguntou quando 46 

poderá haver uma decisão sobre esta questão. O Prof. Edson respondeu que quando 47 

tivermos um quadro com 400 docentes, para então elaborarmos uma proposta. A Drª Cristina 48 

considerou que não deveria ser esperado e sim já ir elaborando o projeto. O Prof. Silvério 49 

disse que temos discutido esta questão, mas são discussões mais intensas. Passando ao 50 

item 3 da pauta, foi distribuída aos membros deste Conselho a minuta do Regimento Interno 51 

do Conselho Curador, para análise e apreciação na próxima reunião. Passando ao item 4 da 52 

pauta, o Prof. Silvério explanou sobre as amostras de milho-pipoca, fruto de pesquisa 53 

desenvolvida na UENF, e distribuídas aos membros do Conselho. Nada mais havendo a 54 

tratar, o Prof. Silvério agradeceu e, às 14 horas e 25 minutos, convidou todos para visitarem 55 

laboratórios de pesquisa da UENF. 56 
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