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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO 1 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 3 

 4 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e sete, foi realizada na Sala de 5 

Reuniões da Reitoria, às 10 horas e vinte minutos, a ducentésima septuagésima 6 

reunião do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 7 

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior 8 

Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Profa. Lílian Maria Garcia Bahia 9 

de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. 12 

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – 13 

Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco 14 

Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Sr. Antônio Constantino de Campos 15 

– Chefe de Gabinete; Sra. Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária ad hoc. 16 

Compareceram como convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor 17 

de Administração de Projetos; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Gerente da 18 

Prefeitura do Campus; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral. Para 19 

tratar da seguinte pauta: Audiência Pública na ALERJ com o tema Orçamento da UENF 20 

2008, a ocorrer no dia 03/10/2007, às 10 horas. O Reitor iniciou a reunião agradecendo 21 

a presença de todos e informou sobre a Audiência Pública da ALERJ para tratar do 22 

Orçamento 2008. Ressaltou a importância da participação dos Diretores de Centro e 23 

demais segmentos da Universidade. Considera fundamental levar para Audiência uma 24 

pauta específica, com propostas concretas, e solicitou que na próxima reunião do 25 

COLEX onde a Audiência será outra vez abordada sejam trazidas algumas sugestões. 26 

Informou que ainda não há nada concreto em relação ao orçamento para dois mil e 27 

oito, em dois mil e sete algumas rubricas, como custeio, foram cortadas, mas a 28 

Universidade conseguiu tirar parte da rubrica de investimento e jogar para custeio, com 29 

isso a perda foi menor. O Prof. Almy considera que na Audiência não deve ser 30 

discutida apenas a questão orçamentária, algumas propostas devem ser apresentadas, 31 

principalmente a autonomia de gestão financeira, essa é uma proposta importante e no 32 

Estado do Rio ainda nenhuma universidade tem a autonomia, em outros estados isso 33 

já vem acontecendo há algum tempo. Continuou dizendo que foi nomeada pela Reitoria 34 

uma Comissão presidida pelo Prof. Edson e composta pelo Prof. Amaral (Secretário 35 

Geral) e os Srs. Ruzio (Auditor) e Fernando (Gerente de RH), para analisar a legislação 36 

existente sobre autonomia financeira e apresentar proposta de lei a ser encaminhada 37 

ao Governador. Essa questão de autonomia financeira para as universidades estaduais 38 

há três anos já havia sido proposta na LDO, mas é sempre cortada na Comissão de 39 

Orçamento e reafirmou mais uma vez a necessidade de participação coletiva na 40 

Audiência. A Profª Lilian ressaltou que é importante que os governos invistam no 41 

ensino superior porque existem estudos que mostram que o desenvolvimento do país é 42 

proporcional ao investimento que é feito naquele setor. O Prof. Silvério considera 43 

importante unificar o pensamento principalmente quando há participação das diversas 44 
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categorias e cada um vai apresentar suas prioridades, mesmo que os pontos 45 

apresentados sejam diferentes é importante focar na autonomia de gestão financeira. O 46 

Prof. Almy ressaltou que a idéia é levar todas as informações e reivindicações de 47 

melhorias de condições de trabalho que no fundo têm a ver com o orçamento, 48 

atualmente a Universidade precisaria de trezentos milhões por ano para cumprir o que 49 

está estabelecido na legislação, criar o campus de Itaperuna, ampliar os cursos em 50 

Macaé, e existem outras demandas que para serem atendidas dependem de verba. O 51 

Prof. Arnoldo lembrou que existe também expectativa de abertura de campus em 52 

Arraial do Cabo e sugere que seja marcada reunião do Prefeito com representantes do 53 

governo estadual. O Prof. Almy considera fundamental mostrar na audiência a urgência 54 

e a importância da autonomia de gestão financeira, principalmente para ampliar a 55 

Universidade em outras cidades. No que depender dele não será aberto nenhum curso 56 

fora de Campos se não forem abertas vagas específicas para o lugar onde vai ser 57 

implantado o curso; continuou dizendo que vai enviar documento para o DCE, 58 

SINTUPERJ, ADUENF e ASFENORTE informando da audiência e convidando a 59 

participarem, será disponibilizado o ônibus para os que quiserem ir. O Prof. Arnoldo 60 

lembrou que também devem apresentar a questão do déficit de pessoal, o concurso 61 

para as novas vagas, já aprovadas e que depende de orçamento. Para o Prof. Almy o 62 

argumento para as reivindicações devem ter como base a necessidade de crescimento 63 

da Universidade, se o orçamento desse ano, cem milhões, fosse liberado daria para 64 

construir a Biblioteca Central, o Pavilhão de Aulas, o Restaurante e seria possível um 65 

reajuste salarial. O Prof. Almy informou que no próximo CONSUNI o Prof. Edson irá 66 

falar sobre a questão da autonomia financeira. O Prof. Edson ressaltou que é 67 

importante que a autonomia seja aceita com o orçamento que deveria ser liberado. 68 

Prof. Paranhos sugeriu que solicitassem aos deputados lei para a autonomia. O Prof. 69 

Almy, em conversa com o Prof. Nival, Reitor da UERJ, percebeu que a autonomia 70 

financeira não é uma questão premente para aquela Universidade. O Prof. Marco 71 

Antonio solicitou ao Diretores de Centro que liberassem um funcionário para o setor de 72 

compras porque agora no início de outubro devem liberar recursos e o prazo para 73 

gastar vai ser muito pequeno, o que não conseguirmos gastar tem que ser devolvido e 74 

fica parecendo que o valor liberado é maior do que nós precisamos; solicitou ainda que 75 

fosse indicado um funcionário de cada Centro responsável por retirar o material de 76 

limpeza no Almoxarifado. O Prof. Maldonado pediu que registrasse seus cumprimentos 77 

às Secretárias e Secretários pelo seu dia que será comemorado no próximo dia trinta. 78 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 11 79 

horas e 45 minutos. 80 

 81 

 82 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho      Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 83 

                     Reitor      Secretária ad hoc 84 


