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ATA Nº 057 

 
 

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 dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões 1 

da 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 do 5 

Corpo Docente, Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro, dos Conselheiros indicados 6 

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

Gestão - 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 sétima reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente 12 

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 56ª reunião, 2 – Informes, 3 – 13 

Orçamento: execução e contingenciamento - 4 – Assuntos Diversos. Dando início à 14 

reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item – 15 

Aprovação da ata da 56ª reunião - A Ata 56 será submetida ao Conselho para 16 

aprovação na próxima reunião. A Ata da 55ª reunião foi aprovada e assinada pelos 17 

conselheiros sem ressalvas. Segundo item: Informes – O Presidente informou ao 18 

Conselho que as aulas na UENF terão início no próximo dia 24, segunda feira, após o 19 

período de paralisação solicitado pelas secretarias de educação e saúde em virtude do 20 
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surto do vírus da gripe influenza A H1N1 no Estado do Rio, informou também que a 21 

proposta contendo o quadro de detalhamento de despesas para o exercício 2010 com 22 

a proposta orçamentária e o plano de aplicação da UENF para o referido exercício, foi 23 

aprovado pelo CONSUNI. O Presidente informou que já está sendo estruturado no 24 

Centro de Ciências do Homem - CCH, todos os preparativos para implantação do curso 25 

de graduação em Administração, com início previsto para o próximo ano. O Conselho 26 

também foi informado que a UENF está com os projetos de implantação da expansão 27 

para Macaé já em andamento e que a Prefeitura do município dará toda a infraestrutura 28 

necessária, a Petrobrás fornecerá todos os equipamentos necessários e o Estado os 29 

professores, para essa expansão estão previstos a implantação dos cursos de 30 

Oceanografia, Meteorologia e Engenharia, estando ainda sob análise do CONSUNI. 31 

Com relação à expansão da Universidade para o município de Italva, o Reitor disse que 32 

haverá um encontro com o Governador do Estado já no dia 20/08/2009, onde serão 33 

tratados assuntos ligados aos estudos que estão sendo elaborados, visando uma 34 

possível expansão para aquele município. O presidente informou que a FAPERJ 35 

deverá publicar em breve edital prevendo recursos para aplicação em infraestrutura, o 36 

que poderia refletir em construção de instalações no município de Italva, e que projetos 37 

neste sentido já estão sendo elaborados, informou também que a UENF está atenta a 38 

publicação de outro edital para construção de bibliotecas e laboratórios, e que a UENF 39 

necessita de investimentos nessas áreas, lembrando que a Universidade já formou 40 

quase 4.000 (quatro mil) alunos, sendo que, destes, pelo menos a metade são mestres 41 

ou doutores. Terceiro Item – Orçamento: execução e contingenciamento: O Diretor 42 

Geral de Administração da UENF, Prof. Marco Antonio, ratificou a aprovação pelo 43 

CONSUNI do orçamento 2010, e falou ao Conselho que ainda permanecem 44 

contingenciados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do orçamento 2009 da 45 

UENF e demonstrou preocupação numa eventual liberação desses recursos muito 46 

próxima ao final do ano e das dificuldades de aplicá-los antes do encerramento do 47 

exercício. O DGA apresentou ao Conselho uma planilha com os itens que estão sendo 48 
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priorizados de acordo com os recursos disponíveis, outra planilha também foi 49 

distribuída aos conselheiros onde se apresenta incluído no planejamento os recursos 50 

atualmente contingenciados fornecendo explicações e respondendo as dúvidas dos 51 

Srs. Conselheiros. Ambas as planilhas ficarão arquivadas na pasta de materiais da 52 

presente reunião. Quarto Item – Assuntos Diversos - Nada mais foi tratado. O 53 

Presidente às dezesseis horas e trinta minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos 54 

Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e 55 

pelos demais Conselheiros. 56 

 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho 
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