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ATA Nº 038 

 

CONSELHO CURADOR  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões da 1 

Villa Maria, às 11horas e trinta minutos, sob a presidência do Professor Almy Júnior 2 

Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com a presença dos Conselheiros indicados 3 

pelo Conselho Universitário da UENF: representante do Corpo Docente Prof. José 4 

Geraldo de Araújo Carneiro e do representante dos Servidores Técnicos 5 

Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e dos Conselheiros indicados pelo 6 

Governo do Estado: representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 7 

Gestão – Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna e os convidados Aline Cerqueira 8 

Barbosa Vitoi Fonseca representando a Diretoria Geral de Administração em 9 

exercício e Sr. Ruzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno, foi aberta a 10 

trigésima oitava reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a 11 

leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata; 2 – Informes; 3- Orçamento 2007/2008. 12 

Dando início a reunião o Presidente saudou a todos e agradeceu a presença. Em 13 

especial da Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna. Primeiro item da pauta – 14 

Aprovação da ata: a ata foi aprovada por unanimidade. Segundo item da pauta – 15 

Informes: A) 1º evento no Centro de Convenções, comemoração dos 30 anos do 16 

jornal Folha da Manhã, que contou com a presença do Governador, vários 17 

Secretários de Estado e Prefeitos da região, continuou dizendo que está sendo feita 18 

uma minuta de contrato, que será trazida a este Conselho, para utilização daquele 19 

espaço, a Universidade irá buscar parcerias para administrar o Centro de 20 

convenções. B) Foram aprovadas no COLAC e no CONSUNI três resoluções 21 

importantes 1) Regras mínimas para credenciamento de professores nos 22 

Programas de Pós-Graduação, 2) Criação da Diretoria da Prefeitura do CAMPUS, 23 

3) Prestação de Serviços pelo pessoal da UENF. C) No último edital do CNPq a 24 

UENF teve 40 projetos aprovados, o que levando em consideração a relação 25 

número de professores/projetos aprovados a UENF foi a universidade que mais 26 

teve projetos aprovados. Tivemos também vários projetos aprovados do edital 27 

FAPERJ Pensa Rio e as verbas dos projetos já foram liberadas integralmente. O Sr. 28 

Ruzio ressaltou que há muito tempo não acontece como foi em 2007 que o Estado 29 

quitou as dívidas, a UENF finalmente consegui cumprir a exigência feita pelo 30 

Tribunal de Contas, há mais de dez anos, de construir a cerca e o que já foi 31 

construído já está pago. A Dra. Cristina lembrou que o Estado estava 32 

completamente desacreditado e como não tinham como pagar dívidas passadas 33 

houve dificuldade até para fazer algumas licitações. O Prof. Almy confirmou que 34 

quase todas as dívidas da ENF de 2007 foram pagas, faltando apenas as dívidas 35 
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trabalhistas de 730 funcionários que não foram pagas, a folha de pagamento 36 

suplementar já foi rodada mas, apesar de haver verba do orçamento da UENF saldo 37 

conseguido através do corte de algumas compras e redução de gastos, virou restos 38 

a pagar. A Dra Cristina acredita que o Estado vai pagar todas as dívidas de 2007, 39 

continuou dizendo que o ano de 2007 começou difícil para o Estado porque a 40 

situação, no sentido administrativo, era dramática, mas conseguiram terminar sem 41 

maiores problemas. O Prof. José Geraldo questionou se seria quitada parte da 42 

dívida ou todos os servidores receberiam e como conseguiram a verba para os 43 

pagamentos. O Prof. Almy respondeu que se pagarem acredita que todos 44 

receberão e conseguiram a verba para o pagamento através de economia nas 45 

licitações, conseguiram fazer compras por um valor muito abaixo do esperado e 46 

fizeram alguns cortes no que seria comprado como por exemplo, os equipamentos 47 

do Centro de Convenções que poderão ser alugados por quem for fazer os eventos, 48 

ressaltou 2007 que foi um ano bastante proveitoso e que tem boas expectativas 49 

para 2008. O Prof. José Geraldo questionou que se já havia uma verba para o 50 

pagamento das dívidas trabalhistas e não foi gasta para este fim como então foi 51 

gasta. A Dra Cristina explicou que a verba fica como restos a pagar. O Prof. Almy 52 

informou ainda que já temos orçamento para a construção do restaurante e no 53 

orçamento da FAPERJ já estão previstos doze milhões para a construção da 54 

Biblioteca Central. A Dra. Cristina reafirmou a importância de já ter os projetos das 55 

obras prontos porque quando a verba for liberada a obra pode começar 56 

imediatamente, continuou dizendo que no dia 20 de dezembro passado foram feitas 57 

reuniões com diversos órgãos ligados ao Governo para que fizessem um balanço 58 

do que foi feito e do que não foi feito e np geral o balanço foi positivo, o governo tem 59 

trabalhado muito e durante o balanço tiveram uma visão geral de como estão 60 

trabalhando e tem consciência de tudo que foi feito mas não sabe se todos têm a 61 

mesma visão e perguntou ao representante dos Servidores Técnicos 62 

Administrativos, Sr. Maurício se ele tem a mesma percepção e, diante da resposta 63 

afirmativa dada a Dra. Cristina afirmou que fica feliz de ouvir que o trabalho feito foi 64 

bom para a Universidade. O Sr. Ruzio ressaltou que se houver planejamento será 65 

possível cumprir as metas. Terceiro item da pauta – Orçamento 2007/2008 – A 66 

Sra. Aline esclareceu que ainda não tem como apresentar o relatório completo da 67 

execução orçamentária porque ainda estão recebendo notas fiscais e até o próximo 68 

dia 11 terá tudo concluído. Do orçamento liberado na Fonte 00 deixaram de 69 

executar menos de 1% e isso só ocorreu em conseqüências de coisas que não 70 

dava para prever como pregão vazio sem tempo de fazer outro, continuou dizendo 71 

que no dia 28 de dezembro todas as notas que estavam no Sistema foram pagas, a 72 

seu ver, o saldo de 2007 foi positivo, o orçamento de 2008, de oitenta e um milhões, 73 

se for liberado de forma coerente vai ser um grande avanço e vai nos permitir 74 

recuperar a credibilidade. O Prof. Almy completou dizendo que o valor conseguido 75 

pela Universidade vai ser corrigido em aproximadamente seis milhões e duzentos 76 

mil reais e há o orçamento adicional de cinco milhões para a construção do 77 

restaurante. o Prof. José Geraldo questionou sobre a liberação orçamentária em 78 

duodécimos e a Dra. Cristina afirmou que existe essa idéia. O Prof. Almy relatou 79 
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que estão negociando com o Governo a liberação em duodécimos e, caso 80 

consigam, será muito bom para a Universidade. Do orçamento aprovado pelo 81 

CONSUNI, cento e oitenta milhões, alguns itens maquiavam o orçamento, achou 82 

preferível fazer alguns cortes e ter um orçamento mais real, ainda não estão no total 83 

cinco milhões já liberados para a construção do restaurante e oito milhões da 84 

descentralização FAPERJ. Da verba da FAPERJ, uma grande parte é utilizada para 85 

pagamento de bolsas de pós-graduação, iniciação científica, professor visitante e 86 

pesquisador de apoio acadêmico, a UERJ usa a verba da FAPERJ para o pró-87 

ciência, para 2008 está previsto um orçamento nominal de cento e três milhões 88 

mais oito milhões da FAPERJ, em 2007 o orçamento nominal foi de noventa e sete 89 

milhões e dezoito milhões da FAPERJ. O Sr. Ruzio ressaltou que em 2007 houve 90 

um aumento de dez por cento no orçamento e de quarenta por cento na execução, 91 

continuou dizendo que existe previsão de liberação do orçamento no próximo dia 92 

15, se isso acontecer será uma inovação porque nos anos anteriores essa liberação 93 

costuma ocorrer muito mais tarde, essa liberação antecipada também vai ser 94 

importante para resgatar a credibilidade. O Prof. Almy falou da idéia de reunirem 95 

para fazerem uma proposta de um padrão único para as universidades estaduais, 96 

mesmos PCV, auxílios creche e alimentação. A Dra. Cristina argumentou que esta 97 

pode ser uma proposta apresentada pelas Universidades. Outro ponto abordado 98 

pelo Prof. Almy foi a Fonte 13 – convênio com outros órgãos e a Fonte 10 – 99 

prestação de serviços, há necessidade de ter uma orientação sobre como liberar os 100 

recursos vindos das duas fontes e como amplia-los porque com isso a UENF 101 

poderia se sustentar, em boa parte com esses recursos. O Sr. Ruzio destacou a 102 

importância de agilizar a arrecadação e liberação tanto na Fonte 10 quanto na 103 

Fonte 13. A Dra. Cristina solicitou que a reunião do mês de fevereiro marcada para 104 

o dia treze fosse transferida para o dia vinte, o que foi aprovado. Nada mais foi 105 

tratado. O Presidente às treze horas e cinco minutos deu por encerrada a reunião. 106 

Eu, Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, redigi a presente Ata, que depois de 107 

lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros. 108 

 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 
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