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ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

4

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e doze foi realizada, na sala de reuniões da SECT, às 11

5

horas, a octagésima oitava reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do Norte

6

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de

7

Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos

8

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

9

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros

10

Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do

11

Estado); Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de

12

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

13

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

14

como convidado: Prof. Edson Correa da Silva – Vice Reitor da UENF, Assessor de Assuntos

15

Institucionais e Internacionais da UENF; Sr. Antonio Constantino – Chefe de Gabinete da UENF; Sr.

16
17
18

Gabriel Smiderle – Gerente de Projetos de Engenharia / Prefeitura da UENF. Tratou-se da seguinte

19

reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof.

20

Silvério colocou em apreciação a Ata da 87ª reunião, sendo aprovada após as correções propostas.

21

Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Silvério fez os seguintes informes: i) informou ao Conselho

22

sobre a reunião da Associação Brasileira de Reitores, que aconteceu em Brasília – DF, e tratou do

23
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Plano Nacional de Educação e também sobre a Autonomia Financeira das Universidades Públicas.

26
27

Universidades Públicas Estaduais são responsáveis pela maior parte das pesquisas de

28
29

Administração Publica na UENF, que contou com a participação de 35 alunos, sendo portanto motivo

30
31
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informou que já ocorreram 2 reuniões da comissão que estuda a possibilidade de cessão de áreas

33

Paulo indagou ao Reitor se o ensino médio será também de responsabilidade da UENF. O Prof.

34

Silvério respondeu que ainda está em estudo tal possibilidade, sobretudo nas áreas de tecnólogo,

pauta: 1 – Aprovação da ata da 87ª reunião; 2 – Informes; 3 – Andamento das Obras na UENF; 4 –
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF; 5 - Assuntos diversos. Dando início à

Disse também que no próximo dia 5 de maio haverá uma audiência com o Vice-Presidente Michael
Temer onde será tratado assunto referente à execução de convênios; o Prof. Silvério disse que as
desenvolvimento regionais; ii) informou também que foi ministrada a 1ª aula do curso de Graduação de
de especial orgulho do Centro de Ciências do Homem – CCH/UENF, responsável pelo curso; iii)
físicas e transferência da Escola Técnica Agrícola Antonio Sales, que hoje é administrada pela
FAETEC, e que espera para breve um relatório detalhado da referida comissão. O Conselheiro Dr.
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35

zootecnia entre outras. O Dr Paulo ponderou que é preciso focar o objetivo, e lembrou que há uma

36

tendência inexorável de todas as Universidades criarem seus colégios de aplicação, conhecidos como

37

“CAPs” com ensino médio de excelência, mas que tem se verificado que há direcionamento de vagas

38

para os dependentes dos docentes da Instituição mantenedora, lembrou também que o ensino

39

fundamental e o ensino médio são responsabilidade da Prefeitura e da Secretaria Estadual de

40

Educação, respectivamente, colocando-se contra o projeto que trata a portaria FAETEC/PR nº 343, de

41
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09/03/2012 publicada no DOERJ, de 14/03/2012, que cria comissão que apreciará a cessão de áreas

44

licenciatura e os alunos da escola ganhariam com essa união, lembrando que os projetos de extensão

45

iriam continuar tentando melhorar os métodos de ensino notadamente para o ensino médio. O Sr.

46

Constantino disse que em relação à incorporação da Escola pela UENF, concorda com o Dr. Paulo e

47

que todo cuidado é necessário nesse processo. Informou que a comissão formada para este estudo

48

poderia, ao fim dos trabalhos, ter uma escola com ensino de excelência e com ingresso limitado, citou

49
50

alguns projetos de extensão onde, ao fim dos referidos projetos, os bens são doados à escola pública

51

ofertas feitas à UENF de áreas como a Estação de Trem e também do ISEPAM, mas que na época, a

52
53

comissão formada para avaliar tal possibilidade concluiu que não seria bom para a Universidade

54

não é a área, eis que bastaria um requerimento ao Estado, já que a FAETEC não usa de forma

55
56

eficiente a área de interesse da UENF, e pediu para que se providencie uma planta da área

57
58

UENF com todo o seu complexo de engenharia, notadamente na área de petróleo, e que providencias

59
60

próximo onde se encontra a Centrífuga, e que há inclusive, interesse de Universidades Americanas no

61

assuntos ligados aos projetos de acessibilidade e outros, onde se elaborou um relatório dos problemas

62
63

encontrados para estudo de um convenio para prosseguimento das obras com a EMOP. Passando ao

64

Engenharia / Prefeitura da UENF, falou ao Conselho das dificuldades de prosseguimento das obras

65

pelas empresas contratadas e também da elaboração de projetos com nível de detalhamento mais

66

profundo, disse, também, que em relação ao projeto de acessibilidade as medições periódicas

67

demonstram que há a possibilidade de término do contrato sem a conclusão da obra e que as

68

penalidades previstas em contrato têm sido reiteradamente aplicadas às empresas responsáveis pelo

físicas e transferência da Escola Técnica Agrícola Antonio Sales para a UENF; ainda sobre o projeto
FAETEC X UENF, o Prof. Arnoldo disse que não vê problemas no projeto, disse que os alunos de

onde o projeto foi tocado, ressaltando a eficiência de tal mecanismo. O Sr. Constantino lembrou das

assumir tais áreas. A Dra. Cristina acha que a motivação para a incorporação da escola pela UENF

demarcada; iv) informou ao conselho sobre reunião realizada com a FINEP, onde foi apresentada a
estão sendo tomadas no sentido de viabilizar projetos em parceria com a PETROBRAS, em área
projeto; v) informou também que foram feitas reuniões com representantes da EMOP, para tratar de

item 3 da pauta – Andamento das Obras na UENF. O Sr. Gabriel Smiderle, Gerente de Projetos de
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descumprimento de prazos de conclusão das obras. O Dr. Paulo disse que atualmente deve-se licitar

70

o projeto separadamente da obra. A Dra Cristina sugeriu que se faça uma reunião com as empresas

71

tentando um acordo antes de qualquer questionamento jurídico. Passando ao item 4 da pauta –

72

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF - O Prof. Edson Correa da

73

Silva, Vice-Reitor e responsável pela Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF,

74

passou aos Conselheiros um relatório contendo informações sobre as diversas cooperações de nível

75
76

internacional com a UENF. Falou também que as excelentes avaliações que a Universidade vem

77

“Ciência Sem Fronteiras” e também da integração da UENF com a Universidade de Coimbra,

78

ponderou sobre as dificuldades de se conseguir financiamento para participação de representantes da

79

UENF em eventos no exterior. A Dra. Cristina falou que, se planejada com antecedência, há

80

possibilidade de se receber as despesas com eventos no exterior adiantado. O Dr. Luiz Edmundo

81

disse que a FAPERJ também financia essas viagens através de APQ2, mas que se deve ter em mente

82
83

que esse tipo de dispêndio traga garantia de benefício para a coletividade e não ser de caráter

84

reunião às 14:15 horas.

recebendo facilita a integração da UENF com as Instituições Estrangeiras. Falou sobre o programa

puramente individual. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu a todos e encerrou a
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Prof. Silvério de Paiva Freitas
Reitor

Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite
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

99
100
101

Maurício Falcão Aguiar
Representante do corpo Técnico-Administrativo

Antonio Carlos Pinto
Secretário ad hoc
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