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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 dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões da 1 

SECT, 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 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, e o Sr. Ruzio Farmy, Auditor da UENF. Foi aberta a 12 

quinquagésima quarta reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente 13 

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 53ª reunião, 2 – Informes, 3 – 14 

Orçamento: detalhamento consolidado de 2008 e andamento da execução em 2009, 4 15 

- Assuntos Diversos. Dando início à reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a 16 

presença de todos. Primeiro item – Aprovação da ata da 53º reunião, A ata foi 17 

aprovada por unanimidade. Segundo item: Informes – O Presidente informou ao 18 

Conselho que o pagamento do adicional de periculosidade e insalubridade dos 19 



                

 

 
 

 

 
CONSELHO CURADOR 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 – Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  27397003 - Fax: (22) 27397173    –   e-mail: ccurador@uenf.br 

 
 

 

 

servidores da UENF está previsto para o dia 06 de junho próximo, ressaltou que o 20 

pagamento é referente a maio/09, mas, posteriormente, será feito o pagamento 21 

retroativo a partir de março/09, informou também que a base de cálculo do adicional 22 

será o vencimento do servidor, e expressou a satisfação com a resolução dessa 23 

matéria que gerou muita expectativa entre os servidores da UENF. Informou também 24 

que os processos de enquadramento dos servidores têm caminhado de forma 25 

satisfatória nas respectivas comissões, gerando satisfação em todo o quadro de 26 

servidores da Universidade. O Presidente informou que o Tribunal de Contas do Estado 27 

do Rio de Janeiro – TCE-RJ, ainda não se manifestou a respeito da argumentação 28 

apresentada pela Universidade em resposta ao questionamento do Tribunal sobre a 29 

ausência de prova escrita nos concursos para professores. O Presidente informou que 30 

no período de 01 até o dia 04 de junho estará acontecendo na UENF do 1º Congresso 31 

Fluminense de Iniciação Científica e a 9º Mostra de Pós-Graduação da UENF, sendo 32 

que a Mostra de Pós-Graduação irá até dia 05 e destacou que no encerramento haverá 33 

uma homenagem ao Professor Jorge Almeida Guimarães, que completou 70 anos, e 34 

contará com a participação de diversas personalidades ligadas à carreira do 35 

homenageado e representantes da Câmara de Vereadores de Campos, continuou 36 

dizendo da importante contribuição que o professor Jorge Guimarães tem dado à 37 

educação, Terceiro Item – Orçamento: detalhamento consolidado de 2008 e 38 

andamento da execução em 2009: O Diretor Geral de Administração da UENF, Prof. 39 

Marco Antonio, informou ao Conselho que 99,73% (noventa e nove vírgula setenta e 40 

três por cento) dos recursos liberados para a UENF, da Fonte 00 (Tesouro Estadual) no 41 

ano de 2008 foram empenhados e liquidados, e explicou aos Conselheiros as 42 

informações das planilhas que foram distribuídas referente aos demonstrativos de 43 

receitas e despesas mensais de 2009, falou também dos recursos oriundos das cotas 44 

da FAPERJ e da disposição da Universidade de usar todo o montante disponibilizado 45 

pela agencia de fomento. O Presidente, Prof. Almy, destacou que, do orçamento da 46 

Universidade votado na Assembléia Legislativa do Estado, 97% (noventa e sete por 47 
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cento) dos recursos foram efetivamente usados no ano de 2008, e espera resultado 48 

próximo dos 100% (cem por cento) para o ano de 2009, mas demonstrou preocupação 49 

com os valores ainda contingenciados do orçamento da UENF pelo Estado. O Prof. 50 

Marco Antonio falou que a folha de pagamento dos servidores da UENF gira em torno 51 

de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) por mês, e que será 52 

acrescido de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês em virtude da inclusão da 53 

Periculosidade e Insalubridade. O Prof. Almy destacou a melhora na Administração dos 54 

recursos devido à autonomia dada as Universidades nesse sentido. Quarto item – 55 

Assuntos Diversos – O Prof. Almy falou aos conselheiros que as despesas da 56 

Universidade com telefonia diminuíram de forma substancial e que já está em estudo 57 

um programa de economia a ser implementado no consumo de água e energia. O 58 

Conselheiro Prof. Luiz Edmundo informou que já existe um programa financiado pelas 59 

fornecedoras de serviço de energia envolvendo parceria com as agencias reguladoras, 60 

em que as Empresas colocam professores para ensinar aos alunos das escolas 61 

técnicas e esses alunos fazem um diagnóstico e um projeto para economia de energia 62 

que é implantado inicialmente na própria escola técnica, citando o exemplo da ETE 63 

Ferreira Vianna, na Tijuca, onde se observou êxito no projeto. O Conselheiro Prof. José 64 

Geraldo falou da necessidade de racionalizar a distribuição e o uso das salas de aula 65 

no âmbito da UENF, porque tem se verificado deficiência nesse aspecto. O Prof. Almy 66 

falou que está prevista a criação de uma unidade de otimização das salas de aula e 67 

que está atento ao problema, falou ainda do impacto da publicação no Diário Oficial, 68 

dia 13 de junho, das modificações em relação aos critérios para pagamento das diárias 69 

e que já se verifica insatisfação entre os motoristas da Universidade, que foram 70 

enormemente penalizados com a atual redação dada pelo Decreto que trata do tema. 71 

O Conselheiro Mauricio Falcão indagou sobre a expectativa da expansão da 72 

Universidade para Itaperuna. O Prof. Almy disse que a expansão tanto para o 73 

município de Italva, quanto para Itaperuna é uma realidade, sendo apenas uma 74 

questão de tempo. Nada mais foi tratado. O Presidente às treze horas e dez minutos 75 
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encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida 76 

e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros. 77 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 

 

José Geraldo de Araújo Carneiro   Maurício Falcão Aguiar 

 

 

 

Cristina Lucia de Barros Vianna                   Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite 
 
 
 
 
Antonio Carlos Pinto 


