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Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões nº 4,

5

da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, no Rio de

6

Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia Civil, no

7

Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por meio de

8

videoconferência, às 11 horas, a centésima décima primeira reunião do Conselho Curador da

9

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

10

seguintes conselheiros, em Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor

11

da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores

12

técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha –

13

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI). No Rio de Janeiro: Drª

14

Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

15

Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da

16

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo

17

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

18

Governo do Estado). Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 110ª reunião; 2

19

– Informes; 3 – Apresentação das atividades realizadas em 2013; 4 – Conjuntura atual

20

da UENF – 5 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas

21

agradeceu a presença de todos. Disse que esta reunião teve sua data alterada devido à

22

necessidade imperiosa do Gabinete da Reitoria. Ficou acordado pelos conselheiros que a

23

próxima reunião será realizada no dia 09 de abril no Rio de Janeiro e a de maio será realizada

24

no dia 09, em Campos dos Goytacazes, às 11 horas. Passando ao item 1 da pauta, o Prof.

25

Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata da 110ª reunião, sendo aprovada por

26

unanimidade. Foi acordado que será colhida na ata ora aprovada as assinaturas dos

27

conselheiros presentes no Rio de Janeiro, sendo a mesma remetida para a UENF para as

28

assinaturas dos demais conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Prof. Silvério

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

29

Freitas deu os seguintes informes: I – Participou de reunião com o Presidente da PESAGRO,

30

para tratar de convênios da Universidade com o referido órgão; II – Houve reunião da UENF

31

com o CEDERJ, com o fim de se implantar polos mais próximos da sede da Universidade, por

32

questões de logística. Os municípios de Nova Friburgo e Miracema já manifestaram interesse.

33

Disse que polos mais distantes, atendidos pela UENF, poderiam ser transferidos para a

34

UERJ; III – Participamos de reunião em Brasília, agendada pela ABRUEM com a Presidência

35

da Câmara dos Deputados, quando foi tratado de percentuais de contrapartida entre as

36

Universidades Estaduais e a União; IV – Ainda em Brasília, houve reunião com representante

37

da UNESP para tratar de convênio para implantação de sistema acadêmico; V - A UENF se

38

reuniu com representantes do Banco Santander para tratar de financiamento Ibero Americano

39

para estudantes. Também foi tratado de um possível financiamento pelo Banco para a

40

realização do Fórum de Reitores de Universidades a ser realizado no Rio de Janeiro, com

41

previsão de participação de mais de 1000 reitores de universidades de todo o mundo; VI – Foi

42

realizada reunião na SEPLAG para tratar de questões salariais dos técnicos administrativos e

43

dos docentes. Disse que o assunto continua sendo motivo de muita angustia e ansiedade por

44

parte dos servidores e espera-se que em breve o assunto seja concluído; VII - Informou que o

45

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado, Sr. Gustavo Tutuca, acompanhado

46

de outros membros da SECT, estiveram na UENF e visitaram o Restaurante Universitário.

47

Disse que o Secretário sinalizou que será resolvida a compra dos equipamentos necessários

48

para o funcionamento do R.U Disse que dois assessores da SECT estiveram em reunião no

49

Gabinete da Reitoria e que a ADUENF esteve presente e ouviu a proposta apresentada, que

50

será avaliada pela classe. Disse, sobre a questão dos técnicos administrativos, que será

51

agendada uma reunião na SECT para tratar da mesma. O Dr. Paulo Tafner indagou qual

52

seria o próximo passo após a visita do SECT à UENF. O Prof. Silvério Freitas respondeu

53

que deverá haver assembleia dos docentes para analisar a proposta apresentada pela SECT;

54

VIII - Informou que hoje a tarde a UENF estará recebendo representantes da Escola
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Fazendária a fim de se estudar meios de cooperação entre a Universidade e a ESAF. 3 –

56

Apresentação das atividades realizadas em 2013 - O Prof. Silvério Freitas apresentou

57

aos Conselheiros o Professor Vanildo Silveira, Diretor de Informação e Comunicação da

58

Universidade, que fará a referida apresentação das atividades de 2013. Ficou decidido pelo

59

Conselho que esse item da pauta será apreciado na próxima reunião. Passando ao item 4 da

60

pauta – Conjuntura atual da UENF - O Prof. Silvério Freitas disse que este tema já foi

61

amplamente debatido quando foram dados os informes. O Prof. Arnoldo Façanha disse que

62

a situação está difícil e os ânimos exaltados na UENF por causa da falta de decisão do

63

Governo em relação às demandas dos docentes e dos técnicos administrativos. Considerou

64

que a greve será mais longa do que se imaginava e que a presença na UENF do Secretário

65

Estadual de Ciência e Tecnologia foi importante, mas que infelizmente nada de concreto foi

66

feito. Considerou que os docentes e os técnicos administrativos não cederão. O Prof. Silvério

67

Freitas disse que esteve com o Secretário e o Subsecretário de Estado de Ciência e

68

Tecnologia, além do Diretor de Administração da SECT, e espera que as questões serão

69

resolvidas. O Dr. Paulo Tafner lembrou que projetos de aumentos salariais têm prazo em ano

70

eleitoral e que o bom senso deve prevalecer para se fechar logo um acordo, antes que o

71

pleito se torne intempestivo. O Sr. Mauricio Falcão demonstrou preocupação com o fato de

72

ter sido acordada na reunião com os representantes da SECT uma data posterior para se

73

apreciar a demanda dos técnicos administrativos. Enfatizou sua preocupação com a

74

possibilidade da perda da data final para requerer um reajuste para a categoria o que trará

75

consequências muito ruins para a instituição. Os Conselheiros presentes na capital do

76

Estado, a saber: Dr. Paulo Tafner, Dra. Cristina Vianna e o Professor Roberto Boclin

77

disseram que vão fazer o possível para que se resolva logo a questão salarial da

78

Universidade, havendo concordância do Conselho. Passando ao item 5 da pauta –

79

Assuntos Diversos, o Prof. Silvério Freitas informou que foi criada uma comissão para

80

fazer levantamento topográfico que delimite exatamente a área existente no Colégio Agrícola
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para que seja inserido no processo que pleiteia a referida área para a UENF. Disse, também,

82

que providência semelhante foi tomada na área do Solar dos Jesuítas, que também será fruto

83

do mesmo pleito, a fim de que as referidas áreas possam ser usadas para pesquisas da

84

UENF. O Dr. Paulo Tafner indagou se a Universidade fez contato com a servidora Débora,

85

DGAF da SEFAZ, que daria informações e orientações acerca da disponibilização de bens

86

patrimoniais inservíveis para fins diversos. O Prof. Silvério Freitas respondeu que um

87

levantamento detalhado dos referidos bens está sendo elaborado a fim de serem dirimidas

88

dúvidas junto à servidora indicada pelo Dr. Paulo Tafner. Agradeceu antecipadamente ao

89

conselheiro pela ajuda e indicação. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas

90

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12:30 horas
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Representante do corpo Técnico-Administrativo

Antônio Carlos Pinto
Secretário ad hoc

