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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

4

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e treze, foi realizada na sala de reuniões da SECT, no

5

Rio de Janeiro, às 11:00 horas, a centésima primeira reunião do Conselho Curador da

6

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

7

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

8

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico administrativos da UENF

9

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

10

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

11

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

12

Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do

13

Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de

14

Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participaram como convidados: Prof. Rodrigo da

15

Costa Caetano – Secretário Geral da UENF e Sra. Gina Costa de A. Sanguedo – Auditora da

16

UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 100ª reunião; 2 – Informes; 3 –

17

Relatório de Gestão 2012; e 4 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério

18

Freitas agradeceu a presença de todos, e apresentou aos Conselheiros os convidados desta

19

reunião, tecendo um breve relato de suas atribuições na Universidade. Passando ao item 1 da

20

pauta – aprovação da Ata da 100ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a

21

Ata da 100ª reunião: a ata foi aprovada por unanimidade. Passando ao Item 2 da pauta -

22

Informes, o Prof. Silvério Freitas informou que uma comissão interna está discutindo a

23

reestruturação do Plano de Cargos e Vencimentos da UENF. Ainda dentro deste tema, o Sr.

24

Mauricio Falcão pediu licença ao Magnifico Reitor e entregou aos demais membros, para ciência

25

dos mesmos, a tabela salarial que está sendo discutida internamente, e teceu breve comentário a

26

respeito das grandes distorções entre os valores existentes na tabela atual, fato que foi

27

reconhecido pelo Conselho Universitário desde 2009. O Conselheiro destacou que as maiores

28

diferenças encontram-se entre os padrões finais de técnico de nível médio e superior, onde a

29

diferença chega a aproximadamente a 236% (duzentos e trinta e seis por cento). O Dr. Paulo

30

Tafner, numa rápida reflexão, ponderou que a tabela ora proposta diminui sensivelmente a

31

desigualdade salarial existente entre os diversos níveis técnicos, porém apresenta valores

32

considerados fora da realidade praticada no Estado, o que pode representar a inviabilidade de sua

33

implementação. Ressaltou ainda alguns pontos onde outras distorções foram criadas. O Prof.

34

Silvério Freitas disse que esta preocupação está latente na UENF e que espera para breve um

35

consenso a respeito do tema. O Prof. Roberto Boclin informou que os processos impetrados

36

pela UENF no Conselho Estadual de Educação estão finalizados e que o objetivo inicial foi

37

atingido, a saber, a aprovação de cursos oferecidos pela UENF. O Prof. Silvério Freitas falou
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38

que foi discutido no Conselho Superior da UENF a possibilidade de um curso de Engenharia de

39

Alimentos, utilizando o Consórcio CEDERJ e seus polos, como, por exemplo, o da cidade de

40

Itaperuna. Explicou que o referido curso utilizaria um sistema bi-modal, já que abrangeria sistemas

41

diferentes de aplicação de conteúdo. O Dr. Paulo Tafner disse que eventualmente a SEFAZ

42

poderá apoiar o projeto do curso, fornecendo, por exemplo, espaços disponíveis em Itaperuna. O
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Prof. Silvério Freitas informou também que foi autorizada a contratação de cinco professores

44

para o curso de graduação em Administração Pública e que o referido curso foi o segundo mais

45

procurado para ingresso na UENF. Passando ao Item 3 da pauta – Relatório de Gestão 2012: o

46

Secretário Geral da UENF, Prof. Rodrigo Caetano, falou ao Conselho dos avanços e

47

desempenho da Universidade no ano de 2012 e teceu diversos comentários a respeito do

48

Relatório de Gestão que os Conselheiros receberam na última reunião do Conselho Curador.

49

Disse que o tema do relatório é Investimentos e, finalizando, lembrou aos presentes dos índices

50

do IGC que a UENF recebeu. O Sr. Mauricio Falcão disse não ter ressalva sobre o Relatório de

51

Gestão 2012, opinião compartilhada também pelo Prof. Arnoldo Rocha Façanha, solicitando,

52

porém que fosse enviado aos membros, o relatório da Auditoria para análise. Passando ao Item 4

53

da pauta – Assuntos Diversos: o Prof. Arnoldo Façanha indagou ao Reitor sobre o assunto

54

Dedicação Exclusiva (D.E). O Prof. Silvério Freitas respondeu que uma nova reunião está sendo

55

marcada na SEPLAG para tratar do assunto, já que a marcada para o dia de hoje não poderá ser

56

realizada por questões de alterações de agenda. O Sr. Maurício Falcão indagou a respeito do

57

ingresso dos aprovados no último concurso público da UENF. O Prof. Silvério Freitas esclareceu

58

que além dos 37 contratados para as vagas autorizadas para o cargo de Técnicos, foi pedida à

59

SECT autorização para mais 50 vagas, aproveitando o mesmo concurso público. Nada mais

60

havendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião às 14 horas.
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Prof. Silvério de Paiva Freitas
Reitor
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Dr. Roberto Guimarães Boclin
Representante da SECT

Cristina Lucia de Barros Vianna
Representante da SEPLAG
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Paulo Sérgio Braga Tafner
Representante da SEFAZ

Prof. Arnoldo Rocha Façanha
Representante do corpo Docente
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Maurício Falcão Aguiar
Representante do corpo Técnico-Administrativo

Antonio Carlos Pinto
Secretário ad hoc

