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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 5 

 6 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dez, realizou-se na sala da Reitoria 7 

da UENF a sexagésima segunda reunião do Conselho Curador sob a Presidência do 8 

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

Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF: Representante dos 10 

Servidores Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e Representante do Corpo 11 

Docente, Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro; dos Conselheiros indicados pelo Governo 12 

do Estado: representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Drª Cristina 13 

Lucia de Barros Vianna; representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia - Dr. Luiz 14 

Edmundo Horta Barbosa Costa Leite; por motivo de força maior o representante da 15 

Secretaria de Estado de Fazenda não compareceu à reunião; e os convidados: Prof. Marco 16 

Antonio Martins - Diretor Geral de Administração, Prof. Paulo César de Almeida Maia – 17 

Diretor da Prefeitura da UENF, Prof. Edson Correa - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-18 

Graduação e o Sr. Antonio Constantino de Campos - Chefe de Gabinete da UENF. Foi 19 

aberta a sexagésima segunda reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor 20 

Presidente fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação das atas 60 e 61; 2 – Informes; 3 – 21 

Execução orçamentária de 2009; 4 – Assuntos diversos. Dando início à reunião o 22 

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item – Aprovação 23 

das atas da 60ª e 61ª – o Sr. Maurício solicitou que não fosse aprovada a ata de nº 61, 24 

pois havia necessidade de algumas correções e a pedido do Dr. Marcelo Barbosa Saintive, 25 

que estava ausente, que a ata de nº 60 fosse aprovada na próxima reunião porque ele 26 

também teria algumas correções a fazer. O Sr. Constantino argumentou que as atas foram 27 

enviadas com bastante antecedência e as correções poderiam ter sido enviadas por e-mail, 28 

pedindo que esse procedimento fosse mais ágil para evitar acúmulo de atas para 29 

aprovação. Passando ao item 2 – Informes – o Reitor informou sobre o Concurso para 30 
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Professores, informando ter sido o Edital publicado mas existe risco de dificuldades porque 31 

o Ministério Público solicitou que ficasse clara a questão da reserva de vagas para 32 

portadores de necessidades especiais. A ASJUR/UENF está analisando um edital de 33 

concurso de uma Universidade de Alegre, onde já foi incluído artigo sobre pessoas 34 

portadoras de necessidades especiais para fazer as modificações do edital da UENF. A 35 

UENF está argumentando que na maioria dos concursos é oferecida apenas uma vaga por 36 

especialidade. A Dra. Cristina perguntou sobre a questão dos concursos e frente à lei 37 

eleitoral. O Prof. Almy informou que espera que os concursados sejam convocados até 38 

julho, e com isso não precisar contratar colaboradores para o segundo semestre. Os 39 

Diretores foram orientados a assumir a coordenação dos concursos para que tão logo 40 

encerre o período de inscrições, possibilitando que o processo de concurso seja agilizado. 41 

O Sr. Maurício perguntou sobre quem vai elaborar a prova escrita. O Reitor esclareceu que 42 

é feito o sorteio do tema, o candidato escreve e depois a banca corrige. O Prof. Marco 43 

Antonio informou que o processo de insalubridade e periculosidade havia sido devolvido 44 

pela SEPLAG, com vários questionamentos e com sugestão que fosse contratada uma 45 

empresa para refazer os pareceres, havendo inclusive o risco de suspensão do pagamento 46 

dos benefícios. Informa que neste sentido o Perito contratado pela Universidade respondeu 47 

aos questionamentos, o processo foi devolvido para SECT e está sendo analisado. O Prof. 48 

Almy informou que um Decreto Federal sobre insalubridade saiu recentemente. O Dr. Luiz 49 

Edmundo perguntou sobre a solicitação de pagamento retroativo do benefício à época da 50 

contratação e o Prof. Marco Antonio esclareceu que isso é possível, mesmo que o Estado 51 

não pague, mas pode reconhecer a dívida. O Reitor informou sobre possibilidade da 52 

FENORTE ocupar outro espaço do Estado para liberar a área que ocupa atualmente na 53 

UENF. Neste sentido está sendo feito o levantamento dos prédios do Estado que estão 54 

ociosos. Ressalta que se a FENORTE desocupar as salas da UENF melhorará o problema 55 

de espaço da Universidade. O Reitor informou ainda sobre o Decreto nº 42240 do Governo 56 

do Estado publicado no último dia 15 em DO, cancelando o adicional do orçamento da 57 

UENF, conseguido através de emenda parlamentar. Acredita que essa decisão terá um 58 

impacto político negativo muito grande. Dos doze milhões cancelados, 2 milhões seriam 59 

para melhoria da infraestrutura e 10 milhões para pessoal, inclusive reposição salarial já 60 
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que o salário da UENF está defasado. Passando ao item 3 – Execução orçamentária 61 

2009 – O Prof. Marco Antonio apresentou os documentos sobre a execução orçamentária 62 

2009, que vão anexos à esta ata. A Dra. Cristina observou que o orçamento é bastante 63 

apertado e questionou sobre como é determinado o valor das gratificações, se a UENF tem 64 

autonomia para estabelecer os valores. O Prof. Almy esclareceu que tanto as gratificações 65 

quanto os salários estão determinados na Lei 4.800/06 que também determina o 66 

quantitativo desses cargos e, com isso não há a possibilidade de desmembrar um valor 67 

mais alto de cargo em comissão em dois de valor menor. A Dra. Cristina disse que o ideal 68 

seria uma lei que excluísse os salários e cargos em comissão da lei anterior e remetendo 69 

esta decisão a decreto do governo. O Prof. Almy respondeu que a solução mais imediata 70 

para alterar esses valores seja através de reposição salarial, talvez assim também possam 71 

alterar os valores dos cargos em comissão. O Sr. Maurício questionou sobre a reposição 72 

de funcionários técnicos e administrativos, ressaltando as grandes dificuldades pelas quais 73 

diversos setores da universidade estão passando pela falta de servidores. O Reitor falou 74 

que até o momento a previsão de reposição é da ordem de 70 vagas, o processo já existe 75 

e está sendo trabalhado. Na opinião da Dra. Cristina essa questão de reposição de 76 

funcionários deveria ser automática. O Prof. Almy falou que além das vagas para 77 

professores, já publicadas, existem 10 vagas para Professor Titular, e que, na sua opinião, 78 

o CONSUNI deveria decidir a favor da prova escrita e prosseguir com o processo, e não 79 

ficar aguardando decisão do TCE. Informa que os principais problemas levantados nas 80 

reuniões com os Centros da universidade foram principalmente de infra-estrutura e a 81 

questão de pessoal. O Prof. Almy solicitou dar um informe importante que não havia sido 82 

incluído quando aquele item da pauta foi abordado, e informou que a UENF, juntamente 83 

com a UNICAMP e UNESP foram escolhidas pela Petrobras para assinarem um protocolo 84 

de intenções para cooperação tecnológica na área do pré-sal. Cita que inicialmente eram 85 

somente as três universidades, mas agora foram incluídas a UFRJ e a UFF. O protocolo 86 

será assinado no próximo dia 9 em Campinas. É um convênio importante para a 87 

Universidade e acredita que a partir dele poderá negociar a ampliação da UENF em Macaé 88 

com a criação de novos cursos ligados à área de engenharia, principalmente do petróleo e 89 

energia alternativa. Continuou dizendo que está caminhando para a assinatura de um 90 
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convênio com a Petrobras para contratar pesquisadores no exterior para trabalhar na 91 

pesquisa em Macaé. O Dr. Luiz Edmundo falou da proposta que existe de integração entre 92 

o INEA e a SERLA, na área de meteorologia. Seriam instalados 02 radares meteorológicos 93 

no Estado o que permitiria fazer previsões meteorológicas e de risco e os dados seriam 94 

disponibilizados para a comunidade científica que trabalha com previsões. Nada mais 95 

havendo a tratar, o Presidente às onze horas e trinta minutos encerrou a reunião e 96 

convidou aos Conselheiros para uma visita à Universidade. Eu, Maria Beatriz Pessanha 97 

Boeschenstein redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada 98 

e pelos demais Conselheiros. 99 
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Almy Junior Cordeiro de Carvalho 103 
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Cristina Lucia de Barros Vianna                 José Geraldo de Araújo Carneiro 107 
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Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite             Maurício Falcão Aguiar 111 

 112 

 113 

 114 

Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 115 

 116 

 117 

 118 

 119 


