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

FAPERJ, no Rio de Janeiro, às onze horas e vinte 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 do Corpo 4 

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

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

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

- Drª Cristina Lucia de Barros Vianna, representante da Secretaria de Ciência e 8 

Tecnologia - Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite, ausente o representante da 9 

Secretaria de Estado de Fazenda, e os convidados, Professor Marco Antonio Martins, 10 

Diretor Geral de Administração, o Sr. Ruzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno 11 

da UENF, e Professor Antonio Constantino de Campos, Chefe de Gabinete da UENF, 12 

foi aberta a quadragésima oitava reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor 13 

Presidente fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 47ª reunião, 2– Informes, 3 – 14 

Obras do Restaurante Universitário 4- Negociações do Orçamento UENF, 5 – Assuntos 15 

Diversos. Dando início à reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a presença 16 
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de todos. Primeiro item – Aprovação da ata da 47ª reunião – A Ata da 47ª reunião 17 

foi submetida ao Conselho que resolveu alterar alguns pontos, ficando sua aprovação 18 

para a próxima reunião, Segundo item: Informes – O Presidente informou ao 19 

Conselho que as correções necessárias no Centro de Convenções da UENF estão 20 

sendo finalizadas e os eventos têm sido realizados com grande êxito no local, informou 21 

também que a construção do estacionamento do Centro de Convenções já foi licitada e 22 

que as áreas de convivência estão com as obras em andamento bem como também 23 

seguem as reformas das quadras de esportes. Prof Almy informou que espera uma 24 

manifestação mais concreta por parte do Governo do Estado no que diz respeito à 25 

expansão da UENF para o município de Itaperuna. O Conselheiro Dr. Luiz Edmundo 26 

ponderou sobre a situação da BioFábrica que se encontra em fase de construção em 27 

Campos dos Goytacazes, sob a Administração da FENORTE, o Prof. Almy esclareceu 28 

que sob o aspecto científico, tal empreendimento é bastante interessante, mas que o 29 

objetivo atual da implantação da fábrica não se enquadra nas atividades finalísticas da 30 

UENF, e que uma administração privada atenderia melhor sua finalidade e sugeriu que 31 

a Incubadora de Empresas de Campos assumisse a BioFabrica em construção. O Prof. 32 

Constantino informou ao Conselho que um abaixo assinado foi elaborado pelos 33 

servidores da FENORTE, onde os mesmos manifestam sua aprovação a uma eventual 34 

transferência para os quadros de servidores da UENF. Terceiro item- Obras do 35 

Restaurante Universitário – O Professor Almy informou ao Conselho que as obras do 36 

Restaurante Universitário já foram licitadas e estão prestes a iniciar. O Dr. Edmundo 37 

solicitou que depois de concluída as obras, o modelo de gestão seja trazido ao 38 

Conselho. O Prof. Constantino disse que visitou em Viçosa/MG, dois restaurantes 39 

universitários e que o modelo de gestão dos mesmos poderia servir de modelo para a 40 

UENF, o Prof. destacou a boa convivência da Reitoria da UENF com a comunidade 41 

estudantil. O Prof. Almy disse que atualmente a UENF não tem condições de receber 42 

alunos carentes por não ter instalações adequadas, como alojamento e alimentação. 43 

Quarto item – Negociações do Orçamento da UENF – O Prof. Marco Antonio 44 
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distribuiu aos Conselheiros o demonstrativo da execução orçamentária da UENF no 45 

período de janeiro a outubro de 2008, destacando que a previsão da Administração é 46 

de que haja a total execução dos recursos previstos para o ano de 2008, destacou 47 

também que ainda aguarda parecer favorável às solicitações de equiparação dos 48 

auxílios alimentação e auxílio creche da UENF com os valores pagos aos servidores da 49 

UERJ, bem como também aguarda-se parecer favorável aos processos que estão na 50 

SEPLAG para pagamento, se possível a partir de novembro de 2008, da periculosidade 51 

e insalubridade. O Prof. Almy destacou que foi enviado à ALERJ correspondência a 52 

todos os Deputados esclarecendo que o orçamento previsto para o ano de 2009 para a 53 

UENF foi menor do que o de 2008. Quinto item-– Assuntos Diversos – Nada mais foi 54 

tratado. O Presidente às treze horas e quarenta minutos encerrou a reunião. Eu, 55 

Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim 56 

assinada e pelos demais Conselheiros. 57 
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