Conselho Curador
ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

1
2
3
4

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da

5

Reitoria da UENF, às 14 horas, a octagésima nona reunião do Conselho Curador da

6

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

7

seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Sr.

8

Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos da UENF

9

(indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha – representante do corpo docente da

10

UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da

11

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

12

Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de Ciência e

13

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

14

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

15

como convidados: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Sr. Antonio Constantino de

16

Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de

17

Administração da UENF; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Secretário Geral. Tratou-se da

18

seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 88ª reunião; 2 – Informes; 3 – Relatório de gestão de

19

2011; 4 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença

20

de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata 88,

21

sendo aprovada após as correções sugeridas. Passando ao item 2, o Prof. Silvério fez os

22

seguintes informes: i) participou de reunião da ABRUEM em Brasília, quando foram tratados

23

diversos assuntos, como financiamentos de projetos pela FINEP para infraestrutura; ii) a Profª

24

Ana Beatriz Garcia, Pró-Reitora de Graduação, representará a UENF em viagem à Bélgica,

25

organizada pela ABRUEM, relacionada à questão da internacionalização; iii) participou de

26

audiência agendada pela ABRUEM com o Vice-Presidente da República, Michel Temer,

27

quando foi tratada a importância das Universidades Estaduais. Disse que reivindicamos que

28

sejam disponibilizados, no orçamento da União, recursos para financiar estudantes das

29

Universidades Estaduais; iv) participou de reunião no Rio de Janeiro com o Secretário de

30

Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, para tratar de diversas questões e outra

31

reunião no dia seguinte, também com o Dr. Alexandre e com a presença dos sindicatos, para

32

tratar de pagamento da Dedicação Exclusiva (DE) e outros assuntos. O Dr. Luiz Edmundo
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33

disse, sobre a DE, que o argumento do Secretário de Ciência e Tecnologia é que existe

34

dificuldade para o pagamento da mesma, pois o contrato de trabalho dos docentes da UENF

35

já prevê a DE. Disse acreditar que de fato deve existir uma diferenciação para aqueles que

36

atuam em regime de 40 horas e não podem assumir outras atividades. Enfatizou que há

37

comissão nomeada para tratar da DE para a UERJ e quando esta for instituída os professores

38

da UENF poderão solicitar equiparação com os salários dos docentes da UERJ que atuarão

39

sob o regime de DE. O Dr. Paulo Tafner disse que o ideal é que a UENF tenha flexibilidade,

40

com regime de 40 horas e, também, de Dedicação Exclusiva. O Prof. Silvério informou que o

41

Conselho Universitário da UENF nomeou comissão para estudar o aperfeiçoamento do Plano

42

de Cargos e Vencimento (PCV). O Dr. Luiz Edmundo disse que o professor que está

43

satisfeito com seu trabalho atuará com dedicação, sem que haja necessidade de constar em

44

contrato. Disse que deve se lutar por salário justo e competitivo. Disse que a melhor

45

argumentação é que um professor capacitado tenha salário compatível. O Prof. Arnoldo

46

disse que a diferença entre os docentes da UERJ com Pró-Ciência e os docentes

47

equivalentes na UENF é aviltante. Disse que a Universidade deu grande passo para estudar o

48

aperfeiçoamento do PCV. O Prof. Edson disse que a DE tem um aspecto importante como

49

forma de motivar os pesquisadores brasileiros, como alguns que atuaram no exterior. Disse

50

que o não trabalhar em outra atividade tem uma importância grande para o crescimento da

51

instituição. Disse que existem algumas áreas onde há interesse da instituição em contratar

52

profissionais que atuam fora, mas são situações diferentes. Disse que poderíamos estudar a

53

flexibilização com base em interesse institucional para algumas áreas. Disse que o Pró-

54

Ciência permitiu à UERJ atingir extrema qualidade em algumas áreas. O Dr. Paulo Tafner

55

disse que há uma ideia no Brasil de máxima igualdade. Disse que o salário serve para

56

competitividade de acesso. Disse que deve haver flexibilização, pois para algumas áreas não

57

é necessário pagamento de DE. Parabenizou a Reitoria pela comissão que estudará o

58

aperfeiçoamento do PCV. O Prof. Arnoldo disse que esse é um tema instigante e lembrou

59

que várias empresas instaladas no entorno da UENF pagam salário bem maior que os

60

nossos; v) participou, como convidado, de evento no Rio de Janeiro em homenagem ao ex-

61

Presidente Lula, concedido por diversas universidades. Disse que a UENF não constou da

62

relação das universidades que prestaram a homenagem, pois a mesma ainda não havia sido

63

apreciada nos nossos colegiados superiores; vi) participou de reunião no Tribunal de Contas
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64

do Estado (TCE) e a obra do Restaurante Universitário foi liberada. Disse que agora faremos

65

a licitação para a conclusão das obras; vii) a obra de acessibilidade está no processo de

66

rescisão de contrato e agora devemos aguardar o trâmite normal do processo para a

67

convocação da segunda colocada; viii) sobre o concurso para vagas de reposição de

68

técnicos administrativos deveremos ter as inscrições abertas em breve; ix) recebemos

69

informação que a Casa de Cultura Villa Maria foi tombada pelo Patrimônio Municipal. Solicitou

70

à Drª Cristina verificar a possibilidade de ser passado para a UENF o imóvel localizado na

71

Praça Alzira Vargas. A Drª Cristina disse que irá verificar esta possibilidade. O Prof. Marco

72

Antonio informou que tivemos dificuldade no pagamento de jetom deste Conselho, referente

73

ao mês de março, mas estamos trabalhando para regularizar a situação. Informou que a cota

74

financeira deste mês, prevista de 2 milhões de reais, teve a liberação de 1,5 milhão de reais e

75

não poderemos pagar custeio. Disse que a alegação do Governo é a diminuição na

76

arrecadação estadual. Disse que o cronograma de liberação de recursos do Estado prevê

77

maior valor para dezembro, quando ficamos com pouco tempo para gastar. O Dr. Paulo

78

Tafner disse que os Governos Estaduais têm tido diminuição nas arrecadações, em virtude

79

da atividade industrial estar tendo uma desaceleração. Disse que estamos crescendo abaixo

80

do orçamento, mas se houver problemas para o pagamento de custeio nos encaminhe ofício

81

com as devidas informações. Informou que deve haver mais contingenciamento este ano. O

82

Prof. Marco Antonio informou que no dia 30 de maio haverá audiência pública na ALERJ

83

para tratar do orçamento da UENF. O Dr. Paulo Tafner disse que o Estado do Rio de Janeiro

84

teve até o ano passado um ritmo de arrecadação muito forte. Disse que tivemos mais

85

investimentos do que São Paulo. Lembrou os investimentos públicos e privados no Porto do

86

Açu, mas disse que a produção física da PETROBRAS diminuiu e que isso deverá fazer com

87

que tenhamos um ano orçamentário ruim. Indagou sobre o concurso público para Macaé. O

88

Prof. Silvério respondeu que o processo retornou da SEPLAG com a solicitação de

89

adequação ao Plano Nacional de Engenharias. Disse que estamos preparando e

90

encaminharemos de volta ao Governo. O Dr. Paulo Tafner indagou sobre a utilização das

91

bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras. O Prof. Silvério respondeu que estamos

92

atuando nesta questão. Disse que já implantamos, inclusive, a Assessoria de Assuntos

93

Internacionais e Institucionais. O Dr. Paulo Tafner perguntou sobre a consulta ao Jurídico em

94

relação ao aluguel do espaço ocupado pelo Posto Pagador do BRADESCO. O Prof. Silvério
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95

disse que ainda não tivemos uma resposta. Passando ao item 3 da pauta, foi distribuído aos

96

membros deste Conselho a minuta do relatório de Gestão de 2011. O Prof. Silvério disse

97

que a prestação de contas será encaminhada na próxima semana para análise e que

98

discutiremos na próxima reunião. Passando ao item 4 da pauta, o Dr. Paulo Tafner informou

99

sobre um stand que poderá ser utilizado pela UENF no evento RIO +20. Solicitou que

100

informemos logo se há interesse da UENF na utilização do stand. Nada mais havendo a

101

tratar, o Prof. Silvério agradeceu a todos e encerrou a reunião às 14 horas e 55 minutos.
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Prof. Silvério de Paiva Freitas
Reitor
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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
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Maurício Falcão Aguiar
Representante do corpo Técnico-Administrativo

Carlos André Pereira Baptista
Secretário ad hoc
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