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

5

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões

6

nº 4, da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, no

7

Rio de Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia

8

Civil, no Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ,

9

por meio de videoconferência, às 11 horas, a centésima décima quarta reunião do

10

Conselho Curador da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF,

11

com as presenças dos seguintes conselheiros em Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério

12

de Paiva Freitas – Reitor da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar –

13

representante dos servidores técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI);

14

Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da UENF (indicação do

15

CONSUNI); No Rio de Janeiro, Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da

16

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

17

Roberto Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e

18

Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner –

19

representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado).

20

Participou como convidado em Campos dos Goytacazes: Prof. Edson Corrêa da Silva –

21

Vice Reitor da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 113ª reunião;

22

2 – Informes; 3 – Conjuntura atual da UENF; e 4 - Assuntos diversos. Dando início à

23

reunião, o Prof. Silvério de Paiva Freitas agradeceu a presença de todos . Passando ao

24

item 1 da pauta – aprovação da Ata da 113ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou

25

em apreciação a Ata da 113ª reunião, sendo aprovada por unanimidade após pequenas

26

modificações sugeridas pela Conselheira Dra. Cristina Vianna. Foi acordado que será
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colhida na próxima reunião deste Conselho as assinaturas na ata ora aprovada.

28

Passando ao Item 2 da pauta – o Prof. Silvério Freitas deu os seguintes informes: I – O

29

Reitor informou ao Conselho que foi considerado um sucesso o VI CONFIC – Congresso

30

Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica que aconteceu no Centro de

31

Convenções da UENF e incluiu outras Universidades. O Reitor disse que o evento

32

realizado pela UENF, IFF e UFF, teve 1271 inscritos e reuniu 518 trabalhos de pesquisa

33

— 333 da UENF, 125 do IFF e 69 da UFF. II – Continuando com os informes o Reitor

34

disse que é motivo de preocupação a possibilidade de paralização dos serviços de

35

segurança do Campus, disse que ainda não foram pagas as faturas referentes ao serviço

36

de segurança dos meses de março e abril do corrente ano, e que a falta de cota

37

financeira, motivada entre outras coisas pelo contingenciamento de 2,5 milhões do

38

orçamento da UENF tem dificultado bastante a Administração da Universidade. Dr. Paulo

39

Tafner esclareceu ao Conselho que a folha de pagamento dos servidores da UENF não

40

está inserida dentro do que se chama de cota financeira e discorreu brevemente sobre o

41

conceito de folha de pagamento e outros tipos de bolsas e auxílios, colocou ainda para o

42

Conselho a sugestão para que se envie servidores da área orçamentária e financeira da

43

UENF para a SEFAZ a fim de que possam ser treinados e esclarecidos a respeito da

44

operacionalização e aplicação do orçamento da Universidade. O Reitor e o Prof. Edson

45

agradeceram ao Conselheiro e concordaram em enviar servidores para treinamento na

46

SEFAZ. Dr. Paulo Tafner também informou ao Conselho que na última reunião realizada

47

em Campos dos Goytacazes sentiu-se ultrajado e desrespeitado com a colocação do

48

convidado participante daquela reunião, que comparou a ação da Secretaria Estadual de

49

Fazenda ao ato institucional nº5 da época da ditadura, comentário este feito pelo Sr.

50

Antônio Constantino, Dr Paulo Tafner manifestou sua indignação a respeito do referido

51

comentário e disse que a Secretaria representada por ele neste Conselho repudia tal
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comparação e que espera uma retratação do referido convidado. Professor Roberto

53

Boclin disse ao Conselho que compactua com as palavras do representante da SEFAZ e

54

que também sentiu-se agredido com tais comparações, e ponderou que o Conselheiro Dr.

55

Paulo Tafner sempre se mostrou disposto a ajudar a UENF. Dra. Cristina Vianna disse

56

que apesar do mal estar surgido após este infeliz comentário, após o término da reunião

57

iniciou-se a visita a diversas instalações da UENF e que considerou proveitosas essas

58

visitas, a Conselheira lembrou também que após a formação do presente Conselho com

59

seus atuais membros, a UENF ficou bem mais conhecida dentro da esfera governamental

60

e que ela nutre enorme simpatia pela UENF, opinião compartilhada também pelos

61

Conselheiros Dr. Paulo Tafner e Dr. Roberto Boclin. Dra. Cristina Vianna aproveitou para

62

cobrar providências no sentido de regularizar os pagamentos dos jetons, que segundo

63

ela, sempre são creditados com atraso de, pelo menos, dois meses. O Professor Silvério

64

Freitas pediu para que se registre que o Dr. Paulo Tafner sempre se mostrou disposto a

65

ajudar a UENF e acima de Conselheiro, o considera um amigo. Disse também que a

66

Reitoria não concorda com o pensamento discorrido na referida reunião e rogou aos

67

Conselheiros que desconsiderem o fato, o que todos concordaram. Encerrando com os

68

informes, o Prof. Arnoldo Rocha disse que a carta recebida pelos docentes enviada pelo

69

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia foi fundamental para o encerramento da

70

greve dos professores e destacou que neste momento nenhuma categoria da UENF está

71

em greve. Professor Silvério Paiva destacou que o Item 3 da pauta da presente reunião

72

foi discutida durante os informes e passou ao ítem 4 da pauta – Assuntos Diversos: O

73

Conselheiro Maurício Falcão indagou ao Reitor sobre a situação atual do Centro de

74

Convivência da UENF, que foi invadido por estudantes contrários à atual administração. O

75

Reitor respondeu que um processo judicial está sendo movido e que os responsáveis

76

serão punidos. Dr. Paulo Tafner desejou a todos os conselheiros uma boa copa do
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mundo. O Reitor agradeceu a todos e nada mais tendo a tratar, encerrou a reunião às

78

13:30 horas
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Prof. Silvério de Paiva Freitas
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Reitor
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Dr. Roberto Guimarães Boclin

Cristina Lucia de Barros Vianna
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Representante da SECT

Representante da SEPLAG
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Paulo Sérgio Braga Tafner

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

Antônio Carlos Pinto
Secretário ad hoc

