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ATA Nº 056 

 
 

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

SECT, no Rio de Janeiro, às treze horas e quinze 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 dos 4 

Servidores Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e Representante 5 

Suplente do Corpo Docente, Prof. Valdo Marques, 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, representante suplente da 9 

Secretaria de Estado de Fazenda, Dr. Marcelo Barbosa Saintive, e o convidado, 10 

Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral de Administração da UENF. Foi aberta 11 

a quinquagésima sexta reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente 12 

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 54ª e 55ª reuniões, 2 – Informes, 3 – 13 

Orçamento 2010 - 4 – Assuntos Diversos. Dando início à reunião o Presidente 14 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item – Aprovação das 15 

atas da 54ª e 55ª reuniões. A Ata 54ª foi aprovada por unanimidade – A Ata 55ª será 16 

aprovada na próxima reunião. Segundo item: Informes – O Presidente informou ao 17 

Conselho que a UENF adquiriu um ônibus modelo rodoviário e que esse veículo era 18 

uma reivindicação da comunidade universitária sendo de suma importância para o 19 

desenvolvimento das atividades da Universidade, informou também que o Reitor esteve 20 
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presente na inauguração da BioFábrica em Bom Jesus do Itabapoana, e que o 21 

empresário responsável pelo desenvolvimento das atividades daquela unidade, 22 

mostrou-se interessado em assumir a BioFábrica que se encontra em fase final de 23 

implantação em Campos, cabendo ressaltar que este investidor natural do Estado do 24 

Espírito Santo possui know how e atualmente produz cerca de 50 milhões de mudas 25 

anualmente. O Presidente reiterou que recursos da UENF continuam contingenciados, 26 

o Dr. Marcelo Saintive explicou que as receitas tributárias são voláteis e que se precisa 27 

de um nível relativo de segurança para haver a liberação desses recursos, o reitor 28 

ponderou que alguns projetos podem sofrer atrasos em virtude desse 29 

contingenciamento. Terceiro Item – Orçamento de 2010: O Diretor Geral de 30 

Administração da UENF, Prof. Marco Antonio apresentou ao Conselho um relatório que 31 

se apresenta anexo a esta ata, contendo o quadro de detalhamento de despesas para 32 

o exercício 2010 com a proposta orçamentária e o plano de aplicação da UENF para o 33 

referido exercício, a ser submetida ao CONSUNI, explicou detalhadamente alguns 34 

valores referentes a programas de trabalhos específicos e disse que, no geral o 35 

orçamento da UENF para 2010 prevê um aumento de 10% (dez por cento) em relação 36 

ao orçamento 2009, os conselheiros poderão analisar o relatório e esclarecer eventuais 37 

dúvidas na próxima reunião. Neste momento, o Secretário Estadual de Ciência e 38 

Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, pediu licença aos conselheiros e falou sobre a 39 

enorme evasão escolar no âmbito do ensino médio onde, segundo pesquisas 40 

solicitadas por ele, cerca de 150.000 (cento e cinqüenta mil) jovens não conseguem 41 

terminar o ensino médio, mostrou preocupação também em relação à formação e 42 

capacidade de ensino dos professores que estão em sala de aula, o Reitor, Prof. Almy, 43 

destacou a participação da UENF no projeto de qualificação dos professores em 44 

atividades para a conclusão de graduação pelo consórcio CEDERJ, esperando que se 45 

obtenha um melhor nível dos professores que estejam em atividades. Quarto Item – 46 

Assuntos Diversos - Nada mais foi tratado. O Presidente às quinze horas e dez 47 
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minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois 48 

de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros. 49 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 
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