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ATA Nº 061 

 

CONSELHO CURADOR 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

 

Aos vinte e um de dezembro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões da SECT, 1 

no Rio de Janeiro, às onze horas e trinta 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 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 os convidados: Srª. 10 

Renata Maria Parente do Couto, representante da Diretoria Geral de Administração da 11 

UENF; Sr. Rúzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor da UENF; Sr. Antonio Constantino 12 

de Campos, Chefe de Gabinete da UENF. Foi aberta a sexagésima primeira reunião do 13 

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

Aprovação da atas da 59ª e 60ª reuniões, 2 – Informes, 3 – Prestação de contas de 15 

2008, 4 – Orçamento da Uenf, 5 - Assuntos Diversos. Dando início à reunião o 16 

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item – 17 

Aprovação das atas da 59ª e 60ª reuniões, a Ata de nº 59 foi aprovada e assinada, 18 

porém a de nº 60 não pode ser aprovada, devido à necessidade de atender algumas 19 

alterações solicitadas. Segundo item – Informes: o Prof. Almy informou que foi 20 
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autorizada a abertura do concurso para reposição de vagas de 35 professores 21 

associados. Acrescentou que a Uenf está no aguardo do resultado da avaliação da 22 

pós-graduação feita pela CAPES, porém mostra preocupação já que os programas têm 23 

uma média de 8 professores, e o programa de Sociologia Política do Centro de 24 

Ciências do Homem da Uenf, está com uma média de 7 professores. Ressalta, ainda, 25 

que a universidade tem perdido seus professores para outras instituições, pois estas 26 

estão apresentando salários em média 30% maiores. Acrescenta que para o ano de 27 

2010 trabalhará em prol da reposição salarial, tentando buscar a equiparação com as 28 

Universidades Federais. Informou, também, que a Uenf está se estruturando para a 29 

criação do curso de doutorado em Zootecnia, e está no aguardo de autorização pela 30 

CAPES para o programa de doutorado em Engenharia Civil. Terceiro item – 31 

Prestação de contas de 2008: o Prof. Almy inicia dizendo que o resumo do Relatório 32 

de gestão 2008 foi encaminhado aos conselheiros para apreciação. O Sr. Rúzio inicia 33 

dizendo que vai contar de forma clara e resumida, o histórico da UENF com o TCE. 34 

Acrescenta que, em quatro anos, poucas foram às vezes que o TCE compareceu à 35 

universidade. O Prof. Almy diz que isso acontece por que acredita que as prestações 36 

feitas pela auditoria são bem elaboradas, e também ao fato de serem cumpridas todas 37 

as exigências necessárias. O Sr. Rúzio diz que as pendências junto ao TCE são 38 

poucas, e estas são principalmente de patrimônio e desapropriação do terreno onde a 39 

universidade está construída. Relata que a questão da desapropriação do referido 40 

terreno continua em andamento, e tendo a prefeitura de Campos dos Goytacazes 41 

questionado o valor do terreno, porém já foi estipulado um novo valor que está em 42 

negociação. O Prof. Almy diz que foi perguntado se existe o interesse por parte da 43 

UENF de anexar ao processo de desapropriação, o terreno que se encontra na frente 44 

da mesma, já que neste mesmo lugar está construído um condomínio. O Prof. Almy 45 

informou que há interesse sim, pois não poderá abrir mão do restante do terreno. O Sr. 46 

Rúzio acrescenta que a prefeitura está alterando o tamanho do terreno para proceder à 47 

regularização dos valores, informando, ainda, que o mesmo está na fase de medição e 48 
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que basicamente a pendência é essa, esclarece ainda que, entende como pendência 49 

por que o imóvel não está em nome da Uenf. Ressalta, ainda, que a outra pendência 50 

seria a questão da regularização junto ao TCE dos concursos de professores 51 

realizados anteriormente. O Prof. Almy acrescenta que, ainda espera o 52 

reconhecimento, pelo TCE, dos concursos de professores, realizados anteriormente, já 53 

que o principal questionamento da não aprovação é a ausência de prova escrita. 54 

Entende que para um professor de início de carreira é válido tal procedimento, mas 55 

para professor titular não é pertinente. Continua dizendo que a execução orçamentária 56 

de 2008, foi de 99.7% do recurso liberado. Acrescenta que deseja que cada 57 

conselheiro faça sua avaliação do relatório contábil anual e se estes desejarem 58 

visualizar algum processo, os mesmos estarão à disposição. O Sr. Maurício Falcão diz 59 

que, em 2007, avaliou alguns processos e concluiu que todos estavam em ordem. O 60 

Sr. Rúzio diz que o bom andamento dos trabalhos feitos na Auditoria, dá-se pelo 61 

profissionalismo e dedicação dos funcionários, apesar da escassez de profissionais. O 62 

Prof. Almy coloca em votação a aprovação do relatório de gestão 2008 e todos se 63 

mostraram a favor da aprovação, com exceção do Conselheiro Dr. Marcelo Saintive, 64 

que se absteve, justificando que não fazia parte do Conselho Curador em 2008. Quarto 65 

item – Orçamento da UENF: o Prof. Almy diz que o orçamento deste ano encontra-se 66 

em execução e apresenta a Sr.ª Renata como representante do DGA para falar sobre o 67 

orçamento. A Sr.ª Renata diz que do orçamento que foi aprovado para este ano, 97.9% 68 

já foram executados. No entanto, neste percentual faltam computar os valores 69 

referentes a pregão eletrônico, alguns pagamentos e etc., e que nas porcentagens 70 

executadas já estão incluídos os pagamentos de 13° salários. Ressalta, ainda, que 71 

ficaram contidos R$ 8 milhões. O Dr. Marcelo Saintive diz que a média de execução do 72 

estado é de 90% e que a data limite para liquidação é o dia 28/02/2010. O Prof. Almy 73 

diz que a UENF está desenvolvendo projetos e dentre estes está o de acessibilidade 74 

do campus, com valor estimado de R$ 2 milhões. Acrescenta que o orçamento para 75 

2010 foi aprovado com emenda de R$ 12.800.000,00 ( doze milhões e oitocentos mil), 76 
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diz que se deve ter mais atenção com a questão de orçamento, pois está ficando cada 77 

vez mais difícil segurar a insatisfação dos servidores, já que a UENF deve ter um dos 78 

salários mais baixos de universidades do país. Relata, ainda, que o PCV da UERJ 79 

adiciona 3% a cada 6 meses trabalhados. O Dr. Luiz Edmundo considera que se a 80 

UENF adotasse um plano simular ao da UERJ, talvez pudesse resolver a situação, 81 

acrescenta que o ideal seria plano unificado para o estado. O Prof. Almy diz que não se 82 

pode comparar, pois o PCV da UENF inclui somente carreira para dedicação exclusiva 83 

de docentes, o que não acontece na UERJ, e que nesta existem outras formas de 84 

cargas horárias. Diz, ainda, que a UENF necessita de uma média de 15 a 20 milhões 85 

para no mínimo equiparar, fazendo isso seria um reajuste em torno dos 15%, mas 86 

independente dos números, a UENF em seus primórdios era a universidade com um 87 

dos maiores salários do país. O Prof. José Geraldo acrescenta que um dos fatores que 88 

o levaram a UENF, foi o valor do salário. O Prof. Almy fala sobre o convênio com a 89 

FINEP para a reestruturação da parte elétrica e refrigeração do campus, como 90 

consequência espera-se uma redução na conta de energia elétrica desta universidade. 91 

Quinto item – Assuntos diversos: o Prof. Almy encerra dizendo que este foi um ano 92 

proveitoso, e a colaboração deste Conselho tem sido referência para o bom 93 

funcionamento da UENF. Nada mais foi tratado. O Presidente às doze horas e 94 

quarenta e cinco minutos encerrou a reunião.  Eu, Rosimara da Silva S. de Almeida, 95 

redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos 96 

demais Conselheiros. 97 
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