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

3

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões da

4

SECT, no Rio de Janeiro, às 14:00 horas, a centésima décima sexta reunião do Conselho Curador

5

da 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 convidada: Srª Renata Maria

14

Parente do Couto – Assessora de Planejamento da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 –

15

Aprovação da ata da 115ª reunião; 2 – Informes; 3 – Lei nº 6828 de 30/06/14; 4 – Convênio

16

PROEIS; 5 – Conjuntura Atual da UENF; 6 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof.

17

Silvério Freitas agradeceu a presença de todos e esclareceu que a convocação para a presente

18

reunião dava conta de que a mesma começaria às 11:00 horas e que neste horário o Prof.

19

Roberto Boclin se fez presente na sala de reuniões, sem tomar conhecimento da transferência

20

para o horário das 14:00 horas e apreciou os itens 01 e 04 da presente pauta, aprovando sem

21

ressalvas o primeiro e concordando com a proposta do segundo e, não sendo possível sua

22

permanência no horário das 14:00 horas, desejou a todos uma boa reunião. Passando ao item 1

23

da pauta – aprovação da Ata da 115ª reunião – o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação

24

a Ata da 115ª reunião, sendo aprovada por unanimidade, após pequena modificação sugerida

25

pelos conselheiros. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas deu os seguintes

26

informes: I – Participou do III Encontro Internacional de Reitores Universia, ocorrido no Rio de

27

Janeiro no último dia 27 de julho, considerado um sucesso absoluto por todos os participantes.
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28

Disse que foram tratados assuntos de interesse da grande maioria das Universidades de todo o

29

mundo, tais como mobilidade, internacionalização e integração entre as diversas Instituições.

30

Disse que neste Terceiro Encontro Internacional de Reitores houve a participação de 1.103

31

reitores e presidentes de universidades e instituições de ensino superior de 33 países; II – Houve

32

protesto de estudantes no campus da UENF, pleiteando equiparação do valor das bolsas pagas

33

pela UENF com os da UERJ. Disse que os discentes fecharam o portão de acesso ao Campus,

34

impedindo a entrada de servidores e visitantes; III - Na próxima sexta-feira haverá Sessão Solene

35

do Conselho Universitário, no Centro de Convenções da UENF, em comemoração aos 21 anos da

36

Universidade. Haverá homenagem a servidores aposentados pelos anos de dedicação à

37

Universidade e, também, a servidores indicados pelos Centros e pela Reitoria. Passando ao Item

38

3 da pauta – Lei nº 6828 de 30/06/2014 – o Prof. Silvério Freitas explicou aos Conselheiros que

39

a referida Lei equiparou os vencimentos dos docentes da UENF com os da UERJ, no entanto,

40

para os técnicos administrativos, o mesmo não ocorreu, havendo grande frustração da classe, que

41

esperava a mesma equiparação, tal como havia sido sinalizado pelo Governador em recente visita

42

à UENF. Passando ao Item 4 da pauta – Convênio PROEIS: o Prof. Silvério Freitas explicou

43

que atualmente a segurança do Campus é realizada por empresa privada, mas é segurança

44

patrimonial. Disse que o PROEIS é um Programa da Secretaria de Segurança do Estado, que

45

possibilita às instituições que a aderirem, ter policiais militares na segurança, que atuariam fora de

46

seus horários de serviço nos batalhões. Disse que há aceitação parcial pelo PROEIS no Campus

47

e há intenção de aderir ao mesmo em caráter experimental. Disse que a segurança patrimonial

48

será mantida, mesmo havendo adesão ao PROEIS. O Prof. Silvério Freitas colocou em

49

apreciação a adesão da UENF ao PROEIS, lembrando que o Prof. Roberto Boclin já se

50

manifestou favorável à adesão: a Dra. Cristina Vianna se manifestou a favor; o Sr. Maurício

51

Falcão também se manifestou a favor; o Dr. Paulo Tafner disse que necessitava de maiores

52

informações, as obteve mediante esclarecimentos dados por membros da reunião e manifestou-se

53

favorável; o Prof. Arnoldo Façanha ponderou que as opiniões são divergentes dentro da

54

Universidade, mas há reconhecimento de perigos iminentes que justificam o sistema PROEIS no
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55

Campus, sendo, assim, favorável. O Conselho Curador, por unanimidade, aprovou o convênio da

56

UENF com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para adesão da Universidade ao

57

PROEIS. Passando ao Item V da pauta – Conjuntura Atual da UENF – o Prof. Silvério Freitas

58

disse que há muita preocupação com o contingenciamento e cancelamento, pelo Estado, de

59

orçamento da Universidade. A Srª Renata Parente explanou sobre a atual situação do orçamento

60

da Universidade e informou que houve recentemente um contingenciamento na ordem de R$

61

2.082.064,95 (dois milhões, oitenta e dois mil, sessenta e quatro reais e noventa e cinco

62

centavos), causando mais dificuldades para cumprir com o pagamento de despesas contínuas e

63

fixas. Passando ao Item VI da pauta - Assuntos Diversos - Os Conselheiros decidiram alterar a

64

data da próxima reunião ordinária do Conselho Curador da UENF para o dia 19 de setembro e

65

que a mesma será realizada em Campos dos Goytacazes. Nada mais havendo a tratar, o Prof.

66

Silvério Freitas agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15:30 horas.
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