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ATA Nº 053 

 

CONSELHO CURADOR 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO ––––    UENFUENFUENFUENF    

 

 

 

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

SECT, no Rio de Janeiro, às onze horas e vinte e cinco minutos, sob a Presidência do 2 

Professor Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com as presenças 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 9 

da Secretaria de Estado de Fazenda, e os convidados Senhor Antonio Constantino de 10 

Campos, Chefe de Gabinete da UENF, Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral 11 

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

UENF, e o Sr. Ruzio Farmy, Auditor da UENF. Foi aberta a quinquagésima terceira 13 

reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a leitura da pauta: 1 – 14 

Aprovação das atas da 51ª e 52ª reuniões, 2 – Informes, 3 – Apreciação dos Contratos 15 

de Serviços dos Terceirizados, 4 – Prestação de Contas nos Serviços de Telefonia, 5 – 16 
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Aquisição de Terreno para expansão, 6 - Assuntos Diversos. Dando início à reunião o 17 

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item – 18 

Aprovação da ata da 51ª e 52ª reuniões - As atas foram aprovadas por unanimidade, 19 

e serão assinadas na próxima reunião desde Conselho. Segundo item: Informes – O 20 

Presidente apresentou ao Conselho o estudo que foi entregue ao Governador do 21 

Estado do Rio, Sergio Cabral, por ocasião da reunião realizada no dia 01/04/09, onde 22 

foram apresentadas propostas de expansão da UENF, como também as questões 23 

relacionadas às reposições salariais dos professores e técnicos administrativos, que 24 

encontram-se defasados em relação a outras universidades estaduais e federais, o que 25 

ocasiona descontentamento e a consequente saída desses profissionais para outras 26 

instituições, soma-se ainda o fato da UENF estar localizada no interior do Estado, 27 

obrigando muitos dos seus servidores a se deslocar da capital para o interior a fim de 28 

desempenharem suas atividades, e reiterou a necessidade da equiparação salarial dos 29 

servidores da UENF com os de outras instituições de ensino superior Estaduais e 30 

Federais. O Reitor entregou ao Governador um documento com a síntese de cada uma 31 

das propostas, mencionando pontos vantajosos, impactos orçamentários e aspectos 32 

que facilitam sua implementação. O Prof. Almy informou ao Conselho que o Laboratório 33 

de Meteorologia de Macaé já está pronto e que esta prevista a ida do Governador do 34 

Estado Sergio Cabral para a inauguração no mês de maio em data ainda a ser fixada. 35 

O Presidente informou ao Conselho que esteve reunido com o Ministro da Educação 36 

em Brasília onde foram tratados assuntos ligados a implementação do projeto de 37 

unificação do vestibular a nível nacional e falou ao conselho da simpatia da UENF em 38 

aderir ao projeto. Foi comunicado ao Conselho o cancelamento do concurso público 39 

para admissão de 30 professores titulares, em virtude de ter o TCE RJ dado parecer 40 

desfavorável à forma de ingresso aos quadros de servidores adotado pela UENF para 41 

a área específica descrita no edital. O Professor José Geraldo informou ao Conselho 42 

que as dificuldades encontradas nas importações realizadas via FUNDENOR, objeto de 43 

considerações feitas em reuniões anteriores deste Conselho, estão aos poucos sendo 44 
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superados e destacou o esforço da Fundação para atender as expectativas da UENF 45 

no quesito importação. O Prof. Marco Antonio informou que a Periculosidade e a 46 

Insalubridade ainda não foram pagos a todos os servidores da UENF e que ainda 47 

permanecem contingenciados recursos da Instituição na ordem de cinco milhões de 48 

reais. Terceiro Item – Apreciação dos Contratos de Serviços das Terceirizadas – 49 

Professor Almy explicou que são pagos pela UENF mensalmente a título de serviços 50 

terceirizados prestados nas áreas de jardinagem, segurança, manutenção de veículos 51 

e manutenção predial, a quantia de aproximadamente R$ 620.000,00 (seiscentos e 52 

vinte mil reais) e destacou que houve significativa melhora nos serviços prestados 53 

pelas empresas contratadas, mas que a cobrança da UENF nas melhoras dos serviços 54 

continuará ininterruptamente, e lembrou das advertências e multas já aplicadas nas 55 

empresas que esmoreceram na qualidade dos serviços prestados, e lembrou da 56 

solicitação de rodízios de funcionários nas diversas dependências da UENF solicitadas 57 

pela prefeitura da Universidade a fim de otimizar os serviços prestados. O Presidente 58 

destacou a criação de uma forma controlada de acesso de veículos e pessoas nas 59 

dependências da UENF a fim de que haja maior segurança no Campus. O Prof. 60 

Constantino destacou que a UENF absorveu uma demanda reprimida desde sua 61 

fundação e contou com instalações adaptadas e que as obras realizadas até agora 62 

visam somente a adequar a Universidade a sua realidade atual, e que tem recebido 63 

reiterados elogios dos mais diversos seguimentos da comunidade. Quarto item – 64 

Prestação de contas nos serviços de telefonia - O Prof. Almy começou o quarto item 65 

da pauta comunicando ao Conselho que houve significativa economia nas despesas de 66 

telecomunicações a partir das providências tomadas a partir de setembro de 2008, e 67 

que o mesmo deverá acontecer com relação ao consumo de água e luz, e que maiores 68 

detalhes serão submetidos ao Conselho na próxima reunião. Quinto Item – Aquisição 69 

de Terreno para Expansão – O Prof. Almy explicou ao Conselho que foi oferecido à 70 

UENF o terreno ao lado do Campus Leonel Brizola e que o imóvel seria de extrema 71 

importância para os projetos de expansão da Universidade, portanto, o Reitor solicitará 72 
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uma avaliação do imóvel para o estudo de viabilização de aquisição do terreno. Sexto 73 

Item – Assuntos Diversos - Nada mais foi tratado. O Presidente às treze horas e dez 74 

minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois 75 

de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros. 76 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 
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