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1

ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE

2

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

3

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e treze, foi realizada na sala de reuniões da SECT,

4

no Rio de Janeiro, às 11:00 horas, a centésima terceira reunião do Conselho Curador da

5

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. Roberto

11

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

12

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

13

Fazenda (indicação do Governo do Estado). Participou como convidado: Sr. Antônio Constantino

14

de Campos – Diretor Geral de Administração da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 –

15

Aprovação da ata da 102ª reunião; 2 – Informes; 3 – Orçamento UENF; e 4 - Assuntos

16

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

17

Passando ao item 1 da pauta – aprovação da Ata da 102ª reunião – o Prof. Silvério Freitas

18

colocou em apreciação a Ata da 102ª reunião: a ata foi aprovada por unanimidade após pequena

19

modificação sugerida pelos conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta – Informes: I - o Prof.

20

Silvério Freitas informou que participou, entre os dias 13 e 29 de junho, das atividades da Missão

21

Internacional 2013 da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e

22

Municipais (Abruem) na Coreia do Sul. Os representantes das instituições de ensino superior

23

brasileiras, que integravam a comitiva da Abruem, foram recebidos com um almoço de boas

24

vindas oferecido pelo Embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Edmundo Fujita, em sua residência

25

oficial. O Prof. Silvério Freitas disse que visitou 12 Universidades coreanas e que as Instituições

26

de nível superior e as empresas naquele país mantêm estreita ligação, buscando um bom produto

27

final e a aquisição de patentes, disse ainda que 87% da população tem curso superior, 30% tem

28

pós-graduação e 100% dos cursos de pós-graduação são ministrados em inglês. O Dr. Paulo

29

Tafner enfatizou que a UENF deve incentivar o intercâmbio e o aprendizado da língua inglesa, já

30

que o idioma é a língua oficial da ciência. II – o Prof. Silvério Freitas informou ao conselho que

31

no próximo dia 16 de agosto a UENF completará 20 anos de atividades e que haverá

32

programação especial; inclusive com a possibilidade de realização da reunião ordinária do

33

Conselho Curador da UENF. III – o Prof. Silvério Freitas informou que participou nesta data de

34

uma reunião com o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia e apresentou ao Secretário as

35

dificuldades de cumprir as metas e fechar o ano a contento, face ao contingenciamento de

36

recursos e leu para os Srs. Conselheiros o documento entregue ao Secretário, onde detalha as
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37

diversas demandas da UENF, sendo o mais preocupante o orçamento contingenciado e falta de

38

recursos humanos em diversas áreas da Universidade, além de compromissos de pagamentos

39

assumidos com obras em andamento, tal como o restaurante universitário. Com relação ao

40

documento em epígrafe, a Drª Cristina Vianna informou que o Estado do Rio de Janeiro não fará

41

mais concursos para o cargo de motorista. O Dr. Paulo Tafner também ponderou que as duas

42

vagas para nutricionistas, pleiteadas no referido documento, poderiam ser inseridas no contrato de

43

terceirização do Restaurante Universitário, onde seria exigência formal, evitando-se assim a

44

realização de concurso público para este fim. O Prof. Arnoldo Façanha enfatizou que a

45

defasagem no corpo de técnicos na UENF, devido à falta de reposição, vem se aprofundando a

46

cada dia e a situação já se torna insustentável em alguns setores essenciais, exemplificando com

47

os casos da Secretaria Acadêmica e da Direção do CBB. O Sr. Antônio Constantino disse que

48

mais de 100 técnicos da UENF se afastaram por diversos motivos, como aposentadoria e

49

falecimento. Passando ao Item 3 da pauta – Orçamento UENF: o Sr. Antônio Constantino

50

distribuiu aos Srs. Conselheiros a minuta da proposta orçamentária da UENF para 2014. O Dr.

51

Paulo Tafner se mostrou surpreso com o acréscimo orçamentário, próximo dos 50%, em relação

52

ao orçamento de 2013. O Conselheiro também indagou ao Reitor sobre a correção da tabela do

53

PCV, assunto tão debatido em reuniões anteriores. O Prof. Silvério Freitas informou que está

54

marcada para o próximo dia 01/08 uma reunião na SECT e que na ocasião entregará em mãos o

55

processo contendo a tabela pleiteada e já apreciada pela SEPLAG, esperando, para breve, a

56

resolução desta demanda. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a

57

todos e encerrou a reunião às 14:00 horas.
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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

