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

1
2
3
4

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

5

Reitoria da UENF, às 14 horas, a nonagésima segunda 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; Prof.

8

Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos

9

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

10

Façanha – representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina

11

Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

12

(indicação do Governo do Estado); Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite –

13

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

14

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

15

(indicação do Governo do Estado). Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez

16

Vidal Junior – Chefe de Gabinete da UENF e Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho –

17

Presidente da FENORTE. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 91ª reunião;

18

2 – Informes; 3 – Política de Ciência e Tecnologia do Governo Federal: reflexões sobre

19

inovação e Parques Tecnológicos; 4 – Conjuntura nas Universidades: situação da UENF; 5 -

20

Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu a presença de todos.

21

Houve inversão da pauta, conforme consenso do Conselho, e passou-se a tratar o item 3. O

22

Prof. Silvério disse que a implantação pelo Governo do Estado de um Parque Tecnológico

23

nesta região será muito importante. Disse que, pela proposta, a FENORTE seria incorporada

24

pela UENF. Informou que está tentando agendar reuniões com representantes de empresas

25

que estão se instalando na região. Disse que o papel da Universidade é expandir para

26

atender a demanda regional. O Dr. Paulo disse que a geração de emprego no interior do

27

Estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez em mais de 20 anos, é superior à da Região

28

Metropolitana, mas a produção industrial não está caminhando no mesmo ritmo. Disse que o

29

Parque Tecnológico pode impulsionar esta questão e poderia se pensar em parcerias com o

30

setor privado. O Prof. Almy disse que a FENORTE tem, do ponto de vista legal, um Parque

31

Tecnológico, que é a TECNORTE, mas este Parque nunca se viabilizou. Disse que a

32

FENORTE tem hoje mais servidor concursado que a FAPERJ, mas possui projetos não
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33

executados. Considerou que deve ser feita a fusão UENF/FENORTE e a criação do Parque

34

de Alta Tecnologia, sob a administração da UENF. Disse que precisamos mostrar dentro de

35

nosso Governo que esse é o caminho. Acrescentou que poderia haver a parceria UENF, IFF,

36

SEBRAE e FUNDENOR. Disse que a proposta está pronta e foi encaminhada a minuta de

37

Projeto de Lei para a SECT. Disse que o Parque de Alta Tecnologia é um caminho para

38

possibilitar que a Academia interaja com as empresas. Informou que participou, no Maranhão,

39

de evento sobre Parques Tecnológicos e disse que temos aqui toda estrutura para criação do

40

Parque. Disse que no evento foram apresentados cinco Parques Tecnológicos de sucesso

41

como, por exemplo, o Guamá em Belém e o Porto Digital em Recife. O Dr. Luiz Edmundo

42

disse que todo mundo vê o Parque Tecnológico como uma coisa positiva e que sugeriu ao

43

Prof. Almy que participasse do evento no Maranhão. Informou que na última segunda-feira

44

(06/08) participou de visita a Laboratórios em Campinas e aproveitou e visitou o CIATEC,

45

onde se prontificaram a nos ajudar a montar o Parque Tecnológico. Disse que precisamos

46

conversar mais objetivamente sobre esta questão. Informou que manteve contato com

47

representante do BNDES experiente nesta área. O Prof. Silvério informou que o Sr. Antonio

48

Constantino de Campos, Diretor Geral de Administração da UENF, também participou do

49

evento no Maranhão sobre Parques Tecnológicos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof.

50

Silvério colocou em apreciação a Ata 91, sendo aprovada. Passando ao item 2, o Prof.

51

Silvério fez os seguintes informes: i) foi realizado semana passada o 8º Encontro de

52

Incubadoras Populares. Disse que houve participação de representantes de 12 universidades

53

públicas. Disse que na UENF temos além da Incubadora de Empresas, a Incubadora de

54

Empreendimentos Populares; ii) participou em Brasília da posse de Malvina Tuttman como

55

Membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; iii) a CAPES

56

lançará mais 3500 bolsas de Mestrado/Doutorado no país; iv) será realizada a partir do

57

próximo dia 20 de agosto a 8ª Semana do Produtor Rural da UENF. O Dr. Luiz Edmundo

58

informou que participou de reunião com a BG, parceira da PETROBRAS. Disse que a BG terá

59

que destinar uma parcela de recursos para pesquisas, em torno de 100 milhões de reais por

60

ano, e sugeriu que procurassem a UENF. Disse que poderão ser feitos editais em conjunto

61

com a FAPERJ e que eles têm interesse também na questão ambiental. O Prof. Silvério

62

disse que estamos agendando reunião com a PETROBRAS para tratar de apoio a pesquisas.

63

O Dr. Paulo informou que na Secretaria de Fazenda foi realizada atividade sobre questão
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64

econômica com professor da área de tecnologia de Illinois e teria sido importante a

65

participação da UENF. Disse que conversou com o professor sobre a UENF e em nova

66

oportunidade dele no Brasil poderemos agendar uma visita. Informou que será realizada uma

67

grande reunião na Secretaria de Fazenda, organizada pelo Governador e pelo Secretário,

68

para discutir o desempenho da economia e conjuntura fiscal. Disse que estamos em um

69

momento não muito favorável e se o desempenho não é bom, deveremos ter restrições no

70

segundo semestre. Disse que a UENF tem que se planejar para eventual contingenciamento

71

de despesas. O Prof. Edson informou, sobre internacionalização, que a Assessoria de

72

Assuntos Internacionais e Institucionais da UENF tem aberto portas para a instituição e temos

73

avançado. Disse que há um professor neste momento no Japão tratando de entendimentos

74

com instituições locais. Informou que estivemos em evento realizado em Houston e iremos em

75

setembro à Cuba mostrar nosso trabalho e disposição para parcerias. Disse que já nos

76

inserimos em alguns organismos internacionais e outros nacionais. Informou que na questão

77

do Programa Ciência Sem Fronteiras, 12 estudantes nossos já saíram para os Estados

78

Unidos e Portugal. Disse que a Pró-Reitora de Graduação, Profª Ana Beatriz Garcia, esteve

79

na Bélgica, junto com comitiva da Associação Brasileira de Reitores das Universidades

80

Estaduais e Municipais – ABRUEM. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Silvério disse que

81

as Universidades Federais estão paradas em greve, a UERJ fazendo seu movimento e, a

82

partir de hoje, os docentes da UENF estão entrando em greve. Disse que se não houver

83

atrativos acabaremos perdendo profissionais e isso é preocupante. Disse que os técnicos têm

84

assembléia marcada para semana que vem e possivelmente entrarão em greve também.

85

Disse que é importante que as partes tenham sensatez neste momento. Disse que a UENF

86

não se omite a desafios e em todos os Programas que o Governo lança está presente. Disse

87

que a UENF é pequena, mas respeitada. Disse esperar que haja um bom termo nas

88

negociações. O Dr. Paulo disse que lamentavelmente foi criada de uns tempos para cá a

89

mobilização permanente e que se perdeu a noção de mérito e competência. Considerou que

90

o que deve prevalecer é quem tem mérito e não quem se mobiliza. O Prof. Silvério disse que

91

há negociação com a UERJ, mas deveria haver sinalização para a UENF também, que tem e

92

executa Dedicação Exclusiva (DE). O Dr. Paulo disse que a D.E deve ser repensada. O Prof.

93

Arnoldo disse que em reuniões da ADUENF e em conversas com professores já tentou

94

sensibilizar para esta discussão da D.E. O Prof. Silvério informou que o Prof. Manuel
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95

Vazquez, Chefe de Gabinete, é o Presidente da Comissão nomeada para tratar do

96

aperfeiçoamento do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV), o que mostra que já estamos

97

começando a discutir. O Prof. Arnoldo disse que diante do cenário nacional, considera que a

98

greve era inevitável e precisamos pensar em uma saída para evitarmos um impasse. Dr.

99

Paulo, voltou a falar sobre D.E e considerou que deveria haver flexibilização, como ocorre na

100

UNICAMP. O Prof. Arnoldo disse que pelo que está sendo dito aqui, verificou que há

101

esperança em se resolver a D.E para a UERJ, o que beneficiaria a UENF também. O Prof.

102

Silvério disse que também tem essa esperança. O Dr. Luiz Edmundo disse que já viveu

103

toda essa situação em ambos os lados e tem experiência. Disse que sempre que o pleito é

104

justo procura ajudar. O Prof. Silvério solicitou que os membros do Curador possibilitem

105

abertura de caminho de negociação. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu

106

a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 10 minutos.
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