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     ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO 1 

CURADOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões 5 

da SECTI, na Rua Da Ajuda, nº 05 – 10 and. – Centro – Rio de Janeiro – RJ,  às 11:00 6 

horas, a centésima trigésima segunda reunião do Conselho Curador da Universidade 7 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes 8 

conselheiros  Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor da UENF, que presidiu a reunião; Sr. 9 

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF 10 

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente 11 

da UENF (indicação do CONSUNI).; Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da 12 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (indicação do Governo do 13 

Estado);  Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – Representante da Secretaria de Estado de 14 

Fazenda (indicação do Governo do Estado); participou como convidado o Secretário Geral 15 

da UENF, Prof. Rodrigo da Costa Caetano. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação 16 

das atas da 130 e 131ª reuniões; 2 – Informes; 3 – Semana Nacional de Ciência e 17 

Tecnologia e Semana Academica; 4 -  Relatório de Gestão 2014 e; 5 - Assuntos 18 

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

e explicou brevemente os motivos que levaram ao encerramento prematuro da última 20 

reunião deste Conselho, ocorrida em novembro, por motivos técnicos.  Passando ao item 21 

1 da pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata da 130ª reunião, sendo 22 

aprovada por unanimidade, após pequena correção sugerida pelo Conselheiro Prof. 23 

Arnoldo Façanha. Também a Ata da 131ª reunião foi colocada em votação, sendo 24 

aprovada por unanimidade. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas 25 

passou aos informes: I –  Em reunião realizada nesta data com o Sr. Tande Vieira, Sub 26 

Secretário de Educação Profissional e Ensino Superior da SECTI , foi tratado de temas 27 

relevantes para a UENF,  o reitor reforçou o convite para a posse do reitor eleito, Luís 28 

Passoni, que será realizada  em 18/12, e tratou de questões referentes às ações para 29 

estruturação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTNF). O projeto do PTNF, que 30 

está iniciando sua etapa de implantação, foi apresentado juntamente com o diretor da 31 

Agência UENF de Inovação (AgiUENF), professor Ronaldo Paranhos. O Parque, com sede 32 

provisória na UENF, tem o intuito de incentivar novas tecnologias, a diversificação da 33 

indústria local, a geração de empregos e oportunidades de negócios, com vistas ao 34 

desenvolvimento sustentável da região. O subsecretário Tande é responsável pelo Flutec 35 

(Sistema Fluminense de Parques Tecnológicos), que recentemente apoiou edital  Faperj de 36 

apoio aos parques tecnológicos do Rio de Janeiro, no qual o PTNF enviou proposta. II – 37 

Prof. Silvério Freitas informou ao Conselho que espera que a UENF chegue ao final do ano 38 

de 2015 com suas finanças dentro do orçamento previsto, agradeceu o empenho dos Srs. 39 

Conselheiros representantes do Governo, que em várias ocasiões se mostraram solícitos 40 

às demandas da UENF, e lembrou que mesmo havendo  contingenciamento em mais de 41 

uma oportunidade, a Universidade foi se ajustando e citou como exemplo a interrupção dos 42 
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serviços pela empresa contratada para a  segurança patrimonial, em que a UENF elaborou 43 

convênio com a PMERJ através do PROEIS e que a segurança do Campus foi mantida. 44 

Disse também que recentemente houve a necessidade de se contratar em caráter 45 

emergencial uma empresa de limpeza, já que a empresa ganhadora da licitação suspendeu 46 

os serviços por falta de pagamento, e explicou que a que atualmente está executando os 47 

serviços em caráter emergencial tornará possível a Universidade encerrar o ano sem 48 

nenhuma interrupção. III – Prof. Silvério Freitas disse que dentro desses quatro anos e meio 49 

à frente da Reitoria houve aumento significativo de salários, tanto para os docentes, quanto 50 

para o quadro dos Técnicos. Disse também que vários prédios novos foram construídos, e 51 

que o Restaurante Universitário é um deles, que se encontra em pleno funcionamento e 52 

com os repasses financeiros em dia. Lembrou que o Centro de Convenções da UENF já 53 

está sendo sondado por especialistas para ser tombado como patrimônio da humanidade, 54 

e que obras como o Centro de Convenções ficarão como marco e legado para a 55 

posteridade. O  Professor Arnoldo Façanha disse que esta gestão possibilitou a todos 56 

oportunidades de desenvolvimento, deixando para a próxima gestão uma estrutura muito 57 

melhor para a implantação de novas idéias para melhorar ainda mais a Universidade, 58 

lembrou também que os cursos da UENF estão bem avaliados.  Dr. Paulo Tafner lembrou 59 

ao Conselheiros que muitas vezes alertou para os desdobramentos atuais, disse que no 60 

próximo ano espera-se um PIB (Produto Interno Bruto) ainda com índices negativos, disse 61 

que infelizmente a taxa de desemprego deverá atingir índices acima de 10% (dez por cento)  62 

e que nos próximos 4 anos o crescimento do Brasil deverá ficar próximo de zero e que 63 

atualmente as finanças do Estado do Rio encontram-se negativas. Desejou ao próximo 64 

Reitor que tenha no seu spectro de apoio político o pensamento de que haverá dificuldades, 65 

procurando formas criativas de administração, face as dificuldades que certamente virão. 66 

Dr. Paulo Tafner disse que está chegando o momento de se repensar o custeio do ensino 67 

público e lembrou que o maior centro de produção científica do mundo, a saber, os EUA, é 68 

de natureza privada. Passando ao item 3 da pauta –semana Nacional de Ciência e 69 

Tecnologia e Semana Acadêmica  o Prof. Silvério Freitas disse que vários municípios 70 

se fizeram presentes neste importante evento realizado na UENF, disse que mais de 1.200 71 

pessoas se inscreveram e o tema “Água e Luz = Perspectivas para a Realidade Brasileira”  72 

foi amplamente discutido, a Semana Acadêmica começou com a palestra de abertura 73 

ministrada pelo Professor Paulo Carneiro, da UFRJ, se estendendo com a apresentação de 74 

trabalhos e participação de várias Instituições, sendo considerado ao final, um sucesso 75 

absoluto, e parabenizou a Pró-Reitoria de Graduação pelo planejamento e execução do 76 

evento. Passando ao Ítem 4 da pauta – Relatório de Gestão 2015  - Passou a palavra ao 77 

Prof. Rodrigo que após tecer breves esclarecimentos acerca do Relatório de Gestão , 78 

lembrou que o referido relatório faz parte de um documento maior a saber, o processo de 79 

prestação de contas, e distribuiu a todos os Conselheiros um CD contendo um relatório 80 

preliminar e parcial, disse que brevemente o relatório completo e definitivo será enviado a 81 

todos os Conselheiros. Dr. Paulo Tafner indagou sobre o curso de Sociologia Política da 82 

UENF, Prof. Rodrigo deu as explicações cabíveis. Passando ao Ítem 5 da pauta – 83 

Assuntos Diversos – O Reitor Prof. Silvério Freitas disse que findando sua gestão, 84 

voltará as suas atividades acadêmicas, mas que as colaborações continuam, e se pôs à 85 
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disposição dos membros deste Conselho, parabenizou o Conselheiro Prof. Roberto Boclin 86 

pelo lançamento do livro  “   Resgatando o Capital Humano”    e agradeceu pela matéria       87 

“ Educação Brasileira : uma Análise Crítica” de autoria do Conselheiro e que foi enviada a 88 

todos os membros deste Conselho de Curadores, e lembrou que o Professor Roberto Boclin 89 

é Doutor em Educação. Prof. Arnoldo Façanha disse que há esperança de tempos 90 

melhores para a UENF e que prevalecerá a competência para que a melhor qualidade seja 91 

feita na Universidade, e desejou a todos os presentes um ano de 2016 de superação. Nada 92 

mais tendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião as 93 

12:45hrs. 94 
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