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ATA Nº 039 

 

CONSELHO CURADOR  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 
 
 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, no anfiteatro 3 do Centro 1 

de convenções da UENF às 11horas e quarenta minutos, sob a presidência do 2 

Professor Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com a presença dos 3 

Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF: representante suplente 4 

do Corpo Docente Prof. Valdo Marques e do representante dos Servidores Técnicos 5 

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

do Estado: representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Drª 7 

Cristina Lúcia de Barros Vianna, o Representante da SECT Dr. Luiz Edmundo Horta 8 

Barbosa Costa Leite e os convidados Prof. Marco Antonio Martins, Diretor Geral de 9 

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

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

leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 38ª reunião; 2 – Informes; 3 – Execução 12 

orçamentária- 2007, 4 – Programação orçamentária 2008, 5 – Colégio de Aplicação na 13 

UENF, 6 – Assuntos diversos. Dando início à reunião o Presidente saudou a todos e 14 

agradeceu as presenças, Primeiro item da pauta – Aprovação da ata da 38ª 15 

reunião: a ata foi aprovada por unanimidade. Segundo item da pauta – Informes: A) 16 

Visita feita por uma Comissão da GPCAM ao Centro de Convenções para fazer o 17 

levantamento dos problemas encontrados na obra. Esse levantamento foi apresentado 18 

em reunião aos representantes da EMOP e ODEBRECH que irão negociar contratação 19 

de firma a ser paga pela ODEBRECH para corrigir os problemas da obra. O Prof. Almy 20 

informou que a minuta do contrato do Centro de Convenções já está pronta e vai ser 21 

encaminhada ao CONSUNI para análise. O Dr. Edmundo solicitou esclarecimentos 22 
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sobre documento enviado pelo Chefe de Gabinete da SECT, ao Diretor Presidente da 23 

FAPERJ, encaminhando o Ofício PRES/EMOP – 94/2008, que trata das obras 24 

realizadas pela UENF, com parecer do Diretor Geral de Administração e Finanças, para 25 

as providências cabíveis. O documento assinado pelo Diretor Geral de Administração e 26 

Finanças, Sr. José Luiz de Araújo Leite Silva tem o seguinte teor: ”Tendo em vista que 27 

a obra da construção do Centro de Convenções e Convivência da UENF tem seu 28 

orçamento liberado pela FAPERJ, solicitamos encaminhar o presente documento 29 

àquela Fundação para as devidas providências.” O Ofício PRES/EMOP nº 94/08, 30 

encaminha planilha de cálculo da anuidade contratual referente à obra de construção 31 

do Centro de Convenções e Convivências da UENF, com vistas às providências de 32 

crédito orçamentário junto à Secretaria de Estado Planejamento e Gestão, necessários 33 

a atualização dos valores do contrato de obras. A planilha encaminhada apresenta 34 

como valor contratual final o valor de R$ 68.274.696,45 (sessenta e oito milhões, 35 

duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 36 

centavos). O Sr. Ruzio disse que a informação que Universidade tem sobre o valor da 37 

obra é de dezoito milhões. O Sr. Constantino lembrou que existia o compromisso de 38 

acabar a obra mesmo que o pagamento não houvesse sido feito o que ocorreria 39 

depois. O Prof. Almy esclareceu que existem várias versões sobre o orçamento da 40 

obra, mas o valor apresentado no documento ele nunca havia visto. Ressaltou que a 41 

UENF não tem conhecimento do valor da obra do Centro de Convenções e que assim 42 

como o Hospital Veterinário a construção do Centro de Convenções foi contrato da 43 

FENORTE. A Dra. Cristina sugeriu que a UENF solicite à FENORTE o contrato de 44 

construção que deverá passar por uma auditoria para verificar se ainda existem dívidas 45 

a serem pagas e qual das instituições é responsável pelo pagamento. Caso a 46 

Universidade seja a responsável caberá a ela viabilizar o pagamento. O Prof. Almy 47 

informou que a Universidade recebeu a obra como acabada e quitada. O Levantamento 48 

feito pela GPCAM do estado do patrimônio foi encaminhado oficialmente à EMOP. O 49 

único documento oficial sobre o Centro é um da SECT falando da importância da obra 50 

para a Universidade. A UENF teve uma comissão de acompanhamento da obra, da 51 
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qual o Prof. Marco Antonio fez parte, mas toda a administração coube à FENORTE. A 52 

Dra. Cristina perguntou sobre quem atestava as notas da obra e lembrou a importância 53 

do prédio ser incorporado ao patrimônio da UENF. O Sr. Ruzio esclareceu que a 54 

questão do patrimônio não é simples de resolver porque a Universidade ainda não tem 55 

a posse do terreno. A Dra. Cristina mostrou-se bastante surpresa com este fato e 56 

lembrou que o que está construído pertence ao dono do terreno, é importante fazer o 57 

registro de todo o patrimônio como da UENF. O Sr. Ruzio esclareceu que para haver a 58 

incorporação dos prédios a EMOP precisa informar o valor ou vir uma equipe para 59 

fazer a avaliação. A Dra. Cristina reafirmou a necessidade de registrar o patrimônio em 60 

nome da UENF para evitar problemas futuros e, quanto à questão da avaliação o 61 

Estado tem uma equipe para isso. O Prof. Almy esclareceu que a UENF até 2002 não 62 

existia com personalidade jurídica própria e, a partir daquele ano tem sido uma luta 63 

para legalizar tudo da UENF, quando do processo de separação da FENORTE fez 64 

parte do acordo que a FENORTE construiria o Hospital Veterinário e o Centro de 65 

Convenções para a UENF, sendo a sua última participação em obras da Universidade. 66 

A Dra. Cristina ressaltou que a Universidade tem personalidade jurídica própria e pode 67 

resolver vários problemas, entre eles a questão patrimonial. O Sr. Ruzio argumentou 68 

que a regularização do registro de imóveis depende de resolver a posse do terreno, 69 

que ainda não foi quitado e por isso, não está em nome da Universidade. A Dra. 70 

Cristina lembrou que o registro do imóvel é independente da quitação do terreno, o 71 

terreno já foi desapropriado, o que a dona pode fazer é brigar pelo valor a ser pago, 72 

mas o terreno já é da Universidade. O Sr. Luiz Edmundo pediu que registrasse que o 73 

Conselho Curador recomenda que a Universidade regularize a situação patrimonial dos 74 

prédios, ressaltou que isso será cobrado pelo Conselho. A Dra. Cristina sugeriu que a 75 

Universidade criasse uma comissão para regularizar a situação do patrimônio. O Sr. 76 

Maurício questionou sobre o estacionamento do centro de Convenções e lembrou a 77 

necessidade de acompanhar o levantamento dos problemas do Centro de convenções. 78 

O Prof. Almy respondeu que existe uma comissão que irá acompanhar as obras porque 79 

o prédio está deteriorado, e que a obra do estacionamento é responsabilidade da 80 
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UENF que está buscando parcerias para realizá-la. Na área próxima ao Centro de 81 

Convenções está sendo construído, com recursos da Prefeitura, o prédio que abrigará 82 

temporariamente a Incubadora de Empresas, que é um consórcio abrangendo várias 83 

instituições e que não tinha um espaço onde funcionar. B) O Prof. Almy informou da 84 

demanda da SECT para que a UENF assuma os cursos da FAETEC, a Secretaria 85 

entende que os cursos de nível superior devam ser oferecidos por universidades 86 

públicas estaduais. A UENF incorporaria os cursos normal superior e de tecnólogo em 87 

agricultura, acredita que isso fortaleceria a Universidade. Para isso, teriam que resolver 88 

problemas operacionais já que a FAETEC atende a Itaperuna, Pádua e Bom Jesus do 89 

Itabapoana, a proposta seria dos alunos dos outros municípios passarem para o 90 

Consórcio CEDERJ, formado por universidades públicas que oferecem cursos 91 

semipresenciais. O Dr. Luiz Edmundo ressaltou que a FAETEC seria responsável pelos 92 

cursos técnicos. O Prof. Almy falou que esse assunto já está definido pela SECT e que 93 

tanto o reitor da UENF quanto da UERJ aceitaram, falta agora a aprovação da 94 

Universidade, mas não vê motivo para que a proposta não seja aceita, a UENF se 95 

tornaria a mantenedora do ensino público no norte e noroeste fluminense. Ressaltou 96 

que a Diretora do CCH mostrou-se entusiasmada com a idéia, seria uma forma de 97 

resolver o problema da baixa procura nos dois cursos públicos de pedagogia que são 98 

oferecidos, na mesma cidade, os dois com baixa procura. A Dra. Cristina questionou a 99 

razão da baixa procura. O Prof. Almy esclareceu que além de ser um curso pouco 100 

procurado o índice de reprovação no vestibular é muito grande, a experiência como 101 

CEDERJ tem mostrado que muitos alunos têm dificuldade para serem aprovados no 102 

vestibular, mas conseguem bom desempenho durante o curso. Outro fator importante é 103 

que os alunos estão preferindo cursar faculdade particular com bolsa dada pelas 104 

prefeituras, todas as prefeituras da região oferecem bolsas, com isso sobram vagas 105 

nas universidades públicas. A Dra. Cristina ressaltou a importância da UENF se tornar 106 

referência na região para ser o diferencial que permita concorrer com os cursos 107 

particulares. Terceiro item da pauta – Execução orçamentária – O Prof. Marco 108 

Antônio apresentou os documentos relativos à execução orçamentária 2007 e 109 
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programação orçamentária 2008, que vão anexos à esta ata. O Prof. Marco Antonio 110 

falou da mudança que ocorreu depois da posse do novo governador, facilitando a 111 

execução orçamentária. No início houve certa dificuldade na liberação da cotas 112 

principalmente de capital e investimento, mas essa dificuldade foi superada permitindo 113 

que a Universidade tivesse índice bastante satisfatório de execução do orçamento. O 114 

orçamento da FAPERJ foi executado em quase 100% do que foi liberado, em 2007 115 

esse gasto foi relativo apenas a bolsas. Quarto item da pauta – Programação 116 

orçamentária 2008 – O Prof. Almy falou de reunião com representantes da SEPLAG e 117 

da Secretaria de Fazenda sobre a normatização da execução orçamentária de 2008 e 118 

lembrou que o Conselho Curador tem como função fiscalizar a execução orçamentária. 119 

O Prof. Marco Antonio informou que já foi estabelecida a cota de liberação 120 

quadrimestral, no primeiro momento serão liberados 40%, no segundo 75%, no terceiro 121 

100%. Uma outra modificação é que foi definido que as secretarias vão publicizar as 122 

cotas financeiras e as PDS serão emitidas quando o SIAFEN liberar os recursos. O Sr. 123 

Ruzio ressaltou também como mudança positiva a fixação de datas para pagamentos 124 

de determinadas despesas. O Prof. Almy observou que o orçamento da saúde e da 125 

educação foram publicados sem contingenciamento, continuou dizendo que os restos a 126 

pagar  de 2007 serão quitados com cota extra orçamentária, as dívidas trabalhistas 127 

terão tratamento especial e acredita que todos os restos a pagar  serão quitados 128 

durante o ano.  Quinto item da pauta - Colégio de Aplicação na UENF – O Reitor 129 

ficou de expor essa demanda à UENF. Sexto item da pauta – Assuntos diversos – 130 

Relatório da auditoria sobre a execução orçamentária de 2007 – O Sr Ruzio chamou a 131 

atenção para um ponto diferente que é a questão dos restos a pagar do exercício 132 

anterior é, na maioria dívida com órgãos públicos. O Prof. Marco Antonio informou que 133 

a Universidade tem uma dívida de quatrocentos mil reais, só de juros, referente a 134 

pagamento não efetuado de PASEP, a dívida foi paga, esse valor é só de juros. Nada 135 

mais foi tratado. O Presidente às treze horas e cinco minutos confirmou a próxima 136 

reunião para o dia doze de março, no LENEP, e deu por encerrada a reunião. Eu, 137 
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Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, redigi a presente Ata, que depois de lida e 138 

aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros. 139 

 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 
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