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Aos sete dias no mês de janeiro de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões nº 4,

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); ausente o Prof. Arnoldo Rocha

14

Façanha – representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); No Rio de

15

Janeiro: Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de

16

Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Roberto Guimarães Boclin –

17

representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do

18

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

19

(indicação do Governo do Estado). Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da

20

120ª reunião; 2 – Informes; 3 – Reposição das vagas de servidores técnicos administrativos; e

21

4 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério Freitas agradeceu a presença

22

de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Silvério Freitas colocou em apreciação a Ata

23

da 120ª reunião, sendo aprovada por unanimidade após pequena modificação sugerida pelo

24

Dr.Paulo Tafner. Ficou decidido que os conselheiros assinarão a ata ora aprovada na próxima

25

reunião deste Conselho. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas passou aos

26

informes: I – O jornal Folha de São Paulo fez uma boa avaliação da UENF, sendo

27

considerada a 5º universidade em produção científica, discorreu também a respeito da boa

28

avaliação de final de ano feita pelo MEC, que levou em consideração a infra estrutura,
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29

servidores e os cursos de Graduação e Pós-Graduação da UENF. II – Falou sobre o novo

30

curso de Doutorado em Políticas Sociais e também do curso de Engenharia de Alimentos,

31

com o ciclo básico semi presencial. Falou também sobre os avanços da UENF na área de

32

internacionalização. III – Informou sobre os avanços da UENF na área de internacionalização.

33

IV - Informou que o Restaurante Universitário esta funcionando perfeitamente e lembrou que

34

sua inauguração ocorreu no último mês de dezembro, onde estiveram presentes o

35

Governador do Estado, o Presidente da ALERJ, prefeitos e vários deputados, que honraram a

36

UENF com suas presenças. IV – O Prof. Silvério Freitas informou ao Conselho que algumas

37

PD`s (programação de desembolso) referentes a 2014 não foram pagas e que as mesmas se

38

referem a bolsas para estudantes e serviços considerados essenciais, tais como segurança e

39

limpeza e lembrou que em dezembro, no último dia para execução de PD`s, o sistema do

40

Governo ficou fora do ar impossibilitando as ações necessárias. V – Dr. Paulo Tafner disse

41

que o ano de 2015 será um ano de cortes de despesas e orçamento apertado, sendo

42

importante começar a se ajustar ainda neste mês. Disse que as PD’s referidas anteriormente

43

devem ser tratadas com a SEFAZ, com o Departamento do Tesouro e instruiu os

44

representantes da UENF quanto à maneira de operacionalizar o pleito junto à SEFAZ. O

45

conselheiro lembrou ainda que todos os órgãos devem se preparar para cortes em contratos

46

e serviços, para que se enquadrem ao decreto recentemente publicado que trata do tema.

47

Lembrou ainda que haverá aperto orçamentário expressivo devido principalmente à queda de

48

arrecadação e citou como exemplo os royalties. Disse que deverão deixar de entrar nos

49

cofres públicos 3 bilhões de reais no ano de 2015. Disse também que há perspectiva de

50

diminuição na arrecadação de impostos. O Prof. Silvério Freitas lembrou que a UENF já

51

vem tomando providências no sentido de enxugar suas despesas e citou como exemplo o

52

convênio firmado com a polícia militar para a segurança do campus, que gera uma economia

53

expressiva de recursos. Disse que também os contratos com as empresas de limpeza e

54

segurança foram reajustados de acordo com a nova realidade orçamentária. A Dra Cristina
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55

Vianna ratificou as palavras do Dr. Paulo Tafner e lembrou aos demais membros do

56

Conselho as instruções contidas no Decreto 45.111/2015, que determina cortes de 35% (trinta

57

e cinco por cento) para os cargos especiais em todos os órgãos da administração estadual.

58

Passando ao item 3 da pauta – Reposição das vagas de servidores técnicos

59

administrativos – o Prof. Silvério Freitas relatou os diversos problemas enfrentados diante

60

da atual falta de servidores técnicos administrativos na UENF. Dr. Paulo Tafner disse que

61

acha muito difícil haver autorização para concurso este ano e sugeriu ao Reitor que agende

62

sem demora uma reunião conjunta com o Sr. Francisco Caldas, Subsecretario Geral de

63

Fazenda e Srª Claudia Uchoa, Secretária de Planejamento, para tratar e propor a

64

incorporação dos servidores da FENORTE pela UENF. Disse que tal proposta seria adequada

65

neste momento e que não representaria aumento de despesas, além de atender ao princípio

66

da eficiência. O Prof. Silvério Freitas agradeceu a sugestão e disse que vai se esforçar para

67

agendar tal reunião o mais rápido possível. Passando ao item 4 da pauta – Assuntos

68

Diversos: ficou definido pelos conselheiros que a segunda reunião de 2015 será realizada no

69

dia 11 de fevereiro de forma presencial no Rio de Janeiro. Dr. Paulo Tafner manifestou sua

70

discordância com os descontos para o INSS que constam nos contra cheques de pagamentos

71

dos jetons deste conselho, lembrou aos demais membros que já manteve contatos com o

72

setor de pagamentos da UENF para tratar do tema em epígrafe e lembrou que já desconta

73

pelo teto da Previdência Social, o que torna o desconto para a previdência do jeton um

74

lamentável engano que não poderá ser revisto, eis que a Previdência não devolverá o que já

75

foi descontado indevidamente em meses anteriores. Dra. Cristina Vianna ratificou as

76

palavras do Dr. Paulo Tafner e também manifestou sua indignação com o desconto indevido.

77

O Prof. Silvério Freitas disse que pedirá providências urgentes à Gerência de Recursos

78

Humanos da UENF. Dr. Paulo Tafner indagou ao Reitor sobre os primeiros resultados

79

obtidos após a inauguração do Restaurante Universitário. O Prof. Silvério Freitas disse que

80

a aprovação foi geral, que a qualidade dos alimentos tem sido excelente e que o preço é
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81

considerado justo por todos os docentes, discentes e servidores da Universidade. O Dr.

82

Paulo Tafner disse estar ansioso pela realização de uma reunião deste Conselho em

83

Campos para conhecer o tão esperado Restaurante Universitário. O Prof. Silvério Freitas se

84

manifestou favorável a que haja o mais breve possível a realização da reunião no campus da

85

UENF. O Prof. Silvério Freitas agradeceu o empenho e a dedicação de todos os

86

Conselheiros e nada mais tendo a tratar agradeceu a todos e encerrou a reunião as 12h50.
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