Conselho Curador
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3

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

4

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

5

SECT, às 14 horas, a nonagésima reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do

6

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros:

7

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

8

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

9

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

10

CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de

11

Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa

12

Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do

13

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

14

de Fazenda (indicação do Governo do Estado). Compareceram como convidados: Prof.

15

Antonio Constantino – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Manuel Vasquez – Secretário

16

Geral; Gina Sanguedo – Auditora da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da

17

ata da 89ª reunião; 2 – Informes; 3 – Prestação de Contas 2011; 4 – Assuntos diversos.

18

Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1

19

da pauta, o Prof. Silvério colocou em apreciação a Ata da 89ª reunião, sendo aprovada por

20

unanimidade. Os Srs. Conselheiros decidiram inverter a pauta e passaram a apreciar o item 3

21

da pauta – Prestação de Contas 2011, o Prof. Silvério distribuiu aos Conselheiros relatório

22

contendo informações adicionais do Relatório de Auditoria - Processo nº 050.580/12 –

23

Relatório Anual e Parecer da Auditoria Interna da UENF com base na Prestação e Contas

24

Anual dos Ordenadores de Despesa e Parecer da Auditoria, datados de 31/03/2012, que não

25

estavam no relatório anterior, para apreciação dos Conselheiros. O Conselho Curador

26

aprovou o Relatório de Prestação de Contas 2011 sem ressalvas. Item 4 – Assuntos

27

Diversos: Foi apresentado para apreciação dos Conselheiros o Relatório de Gestão 2011

28

atualizado. Quanto ao Relatório Financeiro. O Dr. Paulo Tafner questionou sobre o conceito

29

(nota 3) obtido pela UENF em 4 cursos. Demonstrando preocupação, enfatizou que se deve

30

melhorar no caso dos quatro Cursos de Mestrado da UENF que obtiveram nota 3. O Prof.

31

Silvério esclareceu que foram feitas reuniões, e a Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação

32

vem trabalhando junto aos Coordenadores dos cursos mencionados a fim de se obter um
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33

melhor conceito nas próximas avaliações dos Programas de Mestrado e Doutorado da UENF,

34

e lembrou que os Cursos de Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal receberam nota 5.

35

A Dra. Cristina perguntou como é feita a avaliação para o conceito do ENADE. O Prof.

36

Silvério explicou que são avaliados os cursos e professores e a média obtida pela UENF é a

37

nota 4. O Prof. Arnoldo acrescentou que o INEP aplica o ENADE tanto para alunos

38

concluintes quanto para ingressantes, possibilitando uma verificação do potencial de

39

transformação/formação do curso avaliado, na qual a UENF também tem se destacado, assim

40

como no quesito perfil do corpo docente, onde temos 100% de professores doutores. Mas

41

disse que existem problemas que fogem ao controle da instituição, citando o exemplo do

42

Bacharelado em Ciências Biológicas que já mereceu a nota máxima 5 em seguidas

43

avaliações, mas que caiu para conceito 4 quando se iniciou protestos, por parte de alguns

44

alunos, contra a obrigatoriedade da participação no ENADE, por vezes entregando provas em

45

branco ou as respondendo com desdém. O Dr. Edmundo pediu licença para se retirar desta

46

reunião, participando aos presentes sua ida ao Palácio Guanabara a fim de participar de

47

reunião com o Governador. O Dr. Paulo informou que a SEFAZ estuda fazer uma publicação,

48

em forma de revista periódica, com destaque para um tema central e a previsão para o

49

primeiro número seria o tema Ciência e Tecnologia. Disse que conta com a parceria da UENF

50

para enriquecer o conteúdo das informações. O Prof. Vasquez sugeriu publicações com o

51

tema “O que falta descobrir”, que já existiu anteriormente. O Prof. Constantino informou que

52

irá divulgar para a comunidade acadêmica a determinação deste Conselho Curador em elevar

53

o conceito da UENF e sugeriu que este tema esteja na pauta da próxima reunião, enfatizando

54

a importância da presença de profissionais para prestar esclarecimento sobre o referido

55

assunto. Prof. Silvério falou que a UENF tem apresentado elevado número de Projetos junto

56

à FAPERJ. O Dr. Paulo disse que se houver descredenciamento de um curso por causa do

57

seu conceito será muito ruim para a UENF, reafirmando sua preocupação com o conceito 3

58

recebido pelos cursos de Mestrado. O Prof. Silvério falou do sistema de recrutamento de

59

alunos, que atualmente é realizado pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU. Disse que em

60

caso de carência comprovada e que tenha sido admitido pelo Sistema de Cotas o aluno pode

61

receber uma bolsa a partir de R$ 300,00. O Conselheiro Maurício indagou sobre o

62

percentual de alunos com bolsas. O Prof. Silvério ficou de apurar essa informação para

63

posterior informação. O Dr. Paulo indagou quanto à Internacionalização (citou a pág. 72 do
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relatório) e observou que a avaliação dos 7 alunos inseridos no Programa de Bolsa de

65

Doutorado Sanduíche no Exterior mostra que dois deles têm conceito baixo. O Prof. Silvério

66

esclareceu que o Programa ainda está em fase de implantação e que é financiado pelo

67

Governo Federal. Informou que os professores responsáveis pelo Programa estão fazendo os

68

contatos com universidades estrangeiras para estabelecer o convênio e que tem se notado

69

que a grande dificuldade é o domínio de língua estrangeira pelos candidatos. O Prof.

70

Vasquez ponderou que eventualmente a universidade estrangeira pode não ser muito

71

conhecida, mas o grupo de pesquisadores que recebe o aluno da bolsa sanduíche é de

72

excelência. O Dr. Paulo disse que é pouco provável que exista um bom grupo de pesquisa

73

numa universidade ruim e que irá verificar o grau de excelência de algumas universidades de

74

destino de aluno contemplado com bolsa sanduíche. O Prof. Silvério falou que estão sendo

75

estudadas pela Universidade novas normas para liberar um professor para participar de

76

eventos fora do país, tomando como base o comprometimento do mesmo para quando

77

retornar apresentar relatório, ministrar palestras e proceder com celeridade a prestação de

78

contas. Disse que, em virtude do reduzido número de professores, nem sempre o docente

79

pode se ausentar da UENF, por falta de outro para substituí-lo em suas atividades. O Prof.

80

Arnoldo falou da grande importância que tem a Assessoria de Internacionalização, recém

81

criada

82

acompanhamento mais detalhado dos resultados destas missões no exterior para a

83

Instituição. O Prof. Constantino informou que a autorização para afastamento do país

84

começa com uma petição, como candidato devendo ter bolsa na CAPES. Disse que a

85

demanda é avaliada pelo Centro e deve haver comprovação de enriquecimento intelectual

86

para todo o curso. O Prof. Arnoldo indagou qual a razão da pequena captação de recursos

87

na Fonte 10, cuja expectativa era de 45 milhões de reais, mas a arrecadação foi de apenas 4

88

milhões de reais em 2011. A Auditora Gina esclareceu que esse valor de 45 milhões de reais

89

é da fonte 13 e que o valor engloba a maioria dos convênios firmados pela UENF. O Prof.

90

Silvério disse que está se estudando com o Colegiado Executivo (COLEX) a possibilidade de

91

realização de reunião com representantes das empresas de Eike Batista, para

92

estabelecimento de convênio, uma vez que as referidas empresas têm feito investimentos

93

substanciais na região. O Dr. Paulo disse que já se reuniu com representantes dessa

94

organização e enalteceu a competência e a profissionalização da equipe do Grupo EBX. O

na

UENF,

e

que

o

fortalecimento

desta

assessoria

poderia
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Prof. Arnoldo enalteceu o profissionalismo da Auditoria da UENF que demonstrou

96

competência na forma clara como realizou o trabalho de prestação de contas e relatório de

97

gestão, apresentados ao Conselho. A Dra. Cristina informou que a UENF deverá receber

98

ofício para ceder dois motoristas ao TRE. A conselheira também aproveitou para cobrar

99

documento da UENF demonstrando interesse na área onde hoje se encontra a FAETEC, com

100

a definição detalhada de metragem e outras informações necessárias ao processo de

101

transferência da referida área para a UENF. O Conselheiro Mauricio questionou sobre a

102

regularização da área do Campus da UENF. Segundo informou o Reitor, apenas uma área

103

está regularizada, estando outra sob litígio. Passando ao item 2, o Prof. Silvério fez os

104

seguintes informes: i) Foi feita a licitação para dar prosseguimento a construção do

105

Restaurante Universitário e quem ganhou foi a Empresa Construbom e é esperado o início

106

imediato da construção; ii) Haverá Audiência Pública na ALERJ no dia 19 de junho para tratar

107

de “Condições e Necessidades das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro para o ano

108

letivo de 2012” e a UENF se fará presente. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério

109

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16:15 horas.
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