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ATA Nº 52 

 

CONSELHO CURADOR 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 
 
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e nove, às onze horas e trinta 1 

minutos, no Gabinete do Prefeito de Italva, Dr. Eliel Almeida Ribeiro sob a Presidência 2 

do Professor Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com as presenças 3 

dos Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF: do representante 4 

dos Servidores Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e do 5 

Representante do Corpo Docente Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro e dos 6 

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

Estado de Planejamento e Gestão – Dra. Cristina Lucia de Barros Vianna, 8 

representante da Secretaria de Fazenda Dra. Fabiana Morais Braga Machado 9 

Brochado, e os convidado Doutor. Eliel Almeida Ribeiro, Prefeito do Município de 10 

Italva, Deputado Rodrigo Neves, Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral de 11 

Administração, Professor Paulo César de Almeida Maia, Prefeito da UENF; Professor 12 

Silvério de Paiva Freitas, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários e Antonio 13 

Constantino de Campos, Chefe de Gabinete, Professor Gustavo de Casto Xavier, 14 

Assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e realizou-se a 15 

quinquagésima segunda reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente 16 

iniciou a reunião apresentando ao Prefeito os membros do Conselho Curador e 17 
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explicando as atribuições do Conselho. Continuou falando da questão da expansão da 18 

Universidade, prevista na Constituição do Estado para o noroeste fluminense, para as 19 

cidades de Pádua, Itaocara e Itaperuna. Continuou dizendo que em relação a 20 

Itaperuna já houve algum entendimento mas o projeto acabou não se concretizando. 21 

Vê como proposta viável a expansão da Universidade para Italva, onde já existe uma 22 

fazenda do Estado sob a responsabilidade da EMATER, e, além disso, o Prefeito tem 23 

tido participação ativa nas discussões sobre o assunto. O Reitor ressaltou que 24 

apresentou ao Governador essa proposta de expansão da Universidade para o 25 

noroeste e mostrando a viabilidade de acontecer em Italva, ressaltou a importância da 26 

participação e apoio do município embora o projeto não possa ficar dependente do 27 

poder municipal. A Dra. Cristina acredita na viabilidade do projeto porque permite 28 

manter no mesmo espaço da fazenda diversas unidades que serão importantes para a 29 

questão do ensino pesquisa e extensão. Dr. Eliel se manifestou dizendo que já entrou 30 

em entendimento com os Secretários de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso 31 

e de Agricultura, Dr. Christino Áureo, argumentando sobre a importância do projeto, a 32 

subutilização da fazenda e mostrando o interesse do Município. O Prof. Almy 33 

considera que será possível através de parcerias com pequenos agricultores 34 

desenvolver os experimentos, ressaltou que o custo da expansão, incluindo pessoal, 35 

não seria tão alto. Com isso seria possível trazer pelo menos dois cursos, com 36 

graduação e pós-graduação, Zootecnia e Engenharia Agronômica e Ambiental (já 37 
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existe o projeto do curso) e/ou Engenharia Sanitária e Ambiental, esses cursos são 38 

fáceis de serem criados, e existe também a possibilidade de criar uma estação 39 

experimental. Continuou dizendo que haverá necessidade da autorização de 40 

concursos tanto para professores quanto para técnicos, ressaltou que não serão 41 

criadas vagas novas para professores, são vagas previstas desde a criação da 42 

Universidade, mas que ainda não foram preenchidas. Com a expansão a cota de 43 

custeio deve ter um aumento de 20 a 30%. A Dra. Cristina considera fundamental o 44 

apoio político ao projeto e que haverá necessidade de ceder o espaço para a 45 

Universidade, mas em relação à questão da área física já existe a decisão política de 46 

resolver o problema. Governador. O Prof. Silvério considera que com esse projeto a 47 

EMATER, o Município e a Universidade só terão a ganhar já que a idéia é somar, 48 

acredita no potencial para realizar trabalhos que trarão resultados positivos e 49 

benefícios para a região. O Dr. Justino falou que esse assunto já foi tema de conversa 50 

com o Prefeito e está na reunião, não só como representante da Empresa, como 51 

também do Secretário de Agricultura que já orientou sobre a atuação na parceria, que 52 

já existe com a Prefeitura, mesmo que informal, uma vez que muitos recursos 53 

utilizados no escritório local da EMATER são canalizados da Prefeitura. Ressaltou que 54 

há dois pontos que por causa do planejamento da Secretaria e da EMATER deverão 55 

ser considerados: 1) o Centro de Treinamento – existe a perspectiva de dinamizá-lo 56 

nos próximos meses e 2) a queijaria escola – criada para fornecer mão de obra para 57 
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os laticínios da região. Quanto aos outros imóveis e construções da EMATER que 58 

estão na fazenda não haveria problema em abrir mão. Manifestou sua satisfação em 59 

ter na fazenda cursos que darão a oportunidade de compartilhar ensino e capacitação 60 

técnica, além disso, acredita que a Secretaria de Agricultura, a Prefeitura e a EMATER 61 

tem interesse no projeto. O Prof. Almy reafirmou a importância da atuação em 62 

parceria, de otimizar os recursos e explicou que essa experiência de dividir espaços já 63 

tem sido feita em outras universidades. Após ampla discussão da proposta de 64 

expansão da UENF, os presentes concluíram que é um projeto viável, que para ser 65 

implantado necessitará do envolvimento do poder público e trará ganhos para a região 66 

que é bastante carente. Às treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Maria Beatriz 67 

Pessanha Boeschenstein, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai por 68 

mim assinada e pelos demais Conselheiros 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho 

Cristina Lucia de Barros Vianna Fabiana Morais Braga Machado Brochado 
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