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ATA Nº 042 

 

CONSELHO CURADOR  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

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

SECT, no Rio de Janeiro, às onze horas e cinqüenta 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 titular do 4 

Corpo Docente Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro e do representante dos 5 

Servidores Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e dos Conselheiros 6 

indicados pelo Governo do Estado: representante da Secretaria de Estado de 7 

Planejamento e Gestão – Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna, representante da SECT-8 

Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite e os convidados: Prof. Antonio Abel 9 

González Carrasquilla, Vice-Reitor, Prof. Marco Antonio Martins, Diretor Geral de 10 

Administração, Prof. Antonio Constantino de Campos, Chefe de Gabinete e Sr. Ruzio 11 

Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno, foi aberta a quadragésima segunda reunião 12 

do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a leitura da pauta: 1 – 13 

Aprovação da ata da 41º reunião, 2 – Informes, 3 – Relatório de Gestão, 4- Execução 14 

de orçamento de (2008), 5 – Orçamento 2009, 6 – Programa: parceria público privada e 15 

7 - Assuntos diversos. Dando início à reunião o Presidente saudou e agradeceu a 16 

presença de todos. Primeiro item – Aprovação da ata da 41ª reunião – Ata da 41ª 17 

reunião foi aprovada por unanimidade; Segundo item: Informes – O presidente 18 

informou sobre o lançamento da revista Nossa UENF citando que a mesma também 19 

servirá para a prestação de contas da administração, informou também que os estudos 20 

para a implantação do colégio de aplicação da UENF prosseguem, e que cursos de 21 

capacitação para os servidores da UENF bem como as regras de enquadramento 22 

estão sendo analisadas pelo Conselho Universitário. O presidente informou que 23 
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solicitará à SEPLAG uma convocação com todos os reitores das Universidades 24 

Estaduais a fim de que se possam discutir regras únicas, principalmente no que se 25 

refere ao ensino superior e salários. O Prof. Marco Antonio informou que ainda não 26 

foram pagas as dívidas trabalhistas de todos os professores, restando ainda em torno 27 

de 45 docentes com créditos a receber. O Presidente registrou a inauguração da 28 

Incubadora de Empresas TecCampos, que está funcionando no Centro de Convenções 29 

da UENF. Informou também que o projeto do restaurante universitário está pronto, 30 

aguardando apenas o descontingenciamento do orçamento junto à SEPLAG para se 31 

fazer a licitação. Terceiro item – Relatório de Gestão – Foi distribuído aos 32 

Conselheiros o relatório de gestão, e os Conselheiros Prof. José Geraldo e a Dra. 33 

Cristina elogiaram a apresentação em forma de relatório de atividades, bem como a 34 

periodicidade semestral do mesmo. Quarto item: – Execução de orçamento 2008 – 35 

O Prof. Marco Antonio informou que as PDs vêm sendo pagas com um atraso médio de 36 

30 dias e informou também que os estudos sobre a periculosidade e insalubridade dos 37 

servidores estão concluídos. Quinto item - Orçamento 2009 – Será apreciado na 38 

próxima reunião. Sexto item – Programa parceria público privada: O Presidente 39 

informou que a P.P.P (Parceria Público Privada) é uma realidade e que a UENF esta 40 

disposta a aderir ao sistema de forma controlada. O Prof. Marco Antonio sugeriu que o 41 

projeto dos alojamentos dos alunos seja executado dessa forma. Sétimo item – 42 

assuntos diversos – O Conselheiro Dr. Luiz Edmundo informou ao Conselho que a 43 

parceria da SECT através das Instituições vinculadas à Secretaria com a PETROBRAS 44 

atravessa um bom momento, e solicitou ao Conselho que incentive a UENF a participar 45 

do projeto de economia de energia elétrica do Campus. Às 13hs o Conselheiro Dr. Luiz 46 

Edmundo pede licença e se retira da reunião por motivo de viagem oficial. O presidente 47 

informou que os esforços para a expansão da UENF para Itaperuna continuam, 48 

informou também que esforços no sentido de se obter aumento real para os servidores 49 

serão intensificados. O Prof. José Geraldo reiterou sua solicitação de encaminhar aos 50 

conselheiros, por via eletrônica, as atas, após as suas aprovações pelo Conselho. 51 

Nada mais foi tratado e às 13:15h o Presidente encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos 52 
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Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e 53 

pelos demais Conselheiros. 54 

 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 

 

 

 

José Geraldo de Araújo Carneiro   Maurício Falcão Aguiar 

 

 

 

Cristina Lúcia de Barros Vianna                          Luiz Edmundo H. B. Costa Leite 
 
 
 
 
Antonio Carlos Pinto 
 


