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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões 4 

da SECT, às 10 horas e 30 minutos, a sexagésima quarta reunião do Conselho Curador da 5 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 6 

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 7 

reunião; Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro – representante dos Docentes da UENF 8 

(indicação do CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos Técnicos-9 

Administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – 10 

representante da Secretaria de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) – 11 

Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Ciência e 12 

Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Marcelo Barbosa Saintive – representante 13 

suplente da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado). 14 

Compareceu como convidado: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da 15 

UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 63ª reunião; 2 – Informes; 3 – 16 

Situação Orçamentária da UENF; 4 - Assuntos Diversos. Dando início à reunião, o Presidente 17 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Passando ao primeiro item da pauta, foi 18 

assentido que a ata da 63ª reunião deveria ser apreciada e votada na próxima reunião. 19 

Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Almy informou que ontem, dia 23 de março, houve 20 

uma paralisação de 24 horas na UENF, convocada pelos sindicatos de classes. Deu ciência 21 

aos Conselheiros de documento entregue ao Governador, em reunião ocorrida no dia 09 de 22 

fevereiro de 2010, quando o Governador deixou claro que a UENF teria uma reposição 23 

salarial. Disse que na ocasião foi entregue ao Governador um documento mostrando as 24 

diferenças salariais entre a UENF e as Universidades Federais, a UERJ e a UEZO e que o 25 

Reitor ainda defendeu a necessidade de um Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) comum 26 

para as Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. 27 

Almy esclareceu que esse item da pauta tem relação direta com a necessidade de reposição 28 

dos salários dos servidores da UENF. O Dr. Marcelo ponderou que o problema salarial não 29 

ocorre somente agora, mas é anterior a este Governo. O Prof. Almy sugeriu o exame, por 30 

parte deste Conselho, da exposição de motivos sobre a necessidade de reposição salarial 31 
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que foi apresentada ao Governador Sérgio Cabral, no encontro supracitado, em 09/02/2010, 32 

transcrita a seguir: 33 

REPOSIÇÃO SALARIAL 34 

 35 

A comparação da tabela salarial da UENF (Lei Nº 4.800/2006) com qualquer uma das 36 

Universidades Federais, com as Paulistas ou com a própria UERJ mostra uma 37 

defasagem considerável em desfavor da UENF (ver Tabela abaixo). Nos últimos anos 38 

essas instituições (incluindo a UERJ e UEZO) foram contempladas com planos de 39 

reposição gradativa dos vencimentos de seus servidores. Os níveis do salário em vigor 40 

nas Universidades Federais, com os acréscimos nos anos futuros previstos em lei e a 41 

criação de muitas vagas nos novos Campi, têm contribuído, não só para a saída de 42 

recursos humanos qualificados da UENF, como também para a inibição de possíveis 43 

candidatos aos concursos de admissão desta Universidade. 44 

 45 

VENCIMENTO INICIAL DOS DOCENTES COM DOUTORADO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 46 

 47 

INSTITUIÇÃO 
VALOR INICIAL (R$) 

12/2006 12/2008 12/2009 06/2010 12/2010 

UERJ e UEZO 

(salário de 40 

horas + até 70% 

de Prociência) 

Lei Nº 5343/2008 

3.850,00 + 

até 70% 

(6.545,00) 

4.279,48 + 

até 70% 

(7.275,12) 

4.685,32 + 

ate 70% 

(7.965,04) 

4.888,24 + 

ate 70% 

(8.310,01) 

5.091,16 + 

ate 70% 

(8.654,97) 

Universidades 

Federais 
5.549,52 6.497,16 6.722,85 7.333,67 7.636,74 

Universidades 

Paulistas 
5.660,00 6.325,09 6.707,99 - - 

UENF 

(Lei Nº 4.800/2006) 
5.497,00 5.497,00 5.497,00 - - 

  48 
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Possibilidades de correção salarial. Proposta para o vencimento inicial de docente na 49 

UENF a partir de março de 2010: 50 

 51 

• R$ 6.461,72  - impacto em 2010 = R$ 10 milhões 52 

• R$ 6.944,36  - impacto em 2010 = R$ 15 milhões 53 

• R$ 7.426,44  - impacto em 2010 = R$ 20 milhões 54 

 55 

O Prof. Almy disse que as Universidades Paulistas tiveram aumento no início do ano, por ter 56 

ocorrido evasão de professores para as Universidades Federais. O Prof. José Geraldo disse 57 

que particularmente não crê que o Governo possa dar aumentos que sejam fidedignamente 58 

compatíveis com a necessidade, porém sente uma frustração por não ter nenhuma resposta. 59 

Ressaltou que o Governo deveria considerar a reivindicação aprovada pelo Conselho 60 

Universitário da UENF. O Prof. Almy disse que entende que o momento é complicado, mas a 61 

UENF possui magnitude muito restrita de servidores docentes, já que em 2005 eram 305 62 

professores e agora, em 2010, o número é de 279. Lembrou, ainda, que este alerta já vem 63 

sendo feito ao Governo desde o ano passado e teme que se chegue a uma situação 64 

insustentável. Disse que a reposição salarial para a UENF não envolve um montante muito 65 

grande de recursos e que a sua efetivação terá repercussão muito positiva para a instituição. 66 

Acrescentou que esta questão precisa ser tratada e receia que, caso não haja uma resposta, 67 

seja deflagrada uma greve. Disse que a FAPERJ financia Bolsa Prociência de 70% para 68 

docentes da UERJ com 40 h e dedicação exclusiva. O Dr. Marcelo Saintive informou que 69 

esse auxílio não abrange todos os docentes, mas somente os que aceitam participar do 70 

sistema de dedicação exclusiva, fato confirmado pelo Prof. Almy. O Prof. Almy disse que 71 

primeiro se faz necessário resolver a situação da reposição salarial para depois se discutir um 72 

PCV único para as Universidades do Estado do Rio de Janeiro, como ocorre com as 73 

Universidades Federais. Informou que as Universidades Federais estão hoje, conforme a 74 

carga horária, com suas remunerações nos seguintes valores: 20h – R$ 2.400,00; 40h - R$ 75 

4.400,00; e dedicação exclusiva com mais 70% do salário-base da carreira. Informou que na 76 

UERJ, o docente com 40 horas e dedicação exclusiva, tem o vencimento de R$ 7.965,00, em 77 

razão da incidência do Auxílio Prociência. O Srº Maurício Falcão perguntou se a UEZO e a 78 

UERJ possuem o mesmo PCV para professores e Técnico-administrativos. O Prof. Almy 79 
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respondeu que sim, porém eles contam com um PCV para os Técnico-administrativos e outro 80 

para os docentes. O Prof. José Geraldo acrescentou que ouviu relatos de alguns candidatos 81 

ao concurso público, aberto pela UENF, que, se forem aprovados, a permanência na UENF 82 

será provisória, ficando na UENF aguardando novos editais de concurso para concorrerem a 83 

outras instituições mais atraentes, do ponto de vista salarial. O Dr. Luiz Edmundo sugeriu 84 

que a UENF fizesse uma proposta mais convincente, incluindo valores, e com maior 85 

flexibilidade de análise, além do estabelecimento de um prazo para a questão da unificação 86 

da carreira no Estado. O Prof. Almy disse já ter tomado esta providência, mostrando ao 87 

Governo, inclusive, comparações salariais com outras universidades, que tem causado perda 88 

de nosso capital intelectual. O Sr. Constantino disse que precisamos convergir para uma 89 

ação objetiva. Disse, também, que o Governador falou para o Dr. Sérgio Ruy Barbosa 90 

(Secretário de Planejamento) que a UENF está perdendo servidores e isso é insustentável. 91 

Acrescentou que o Governador autorizou, verbalmente, o anúncio à comunidade universitária 92 

de que haveria uma reposição salarial e que o Estado iria fazer um balanço da arrecadação 93 

para estipular o percentual. Passando ao item 4 da pauta, a Drª Cristina informou que no dia 94 

29 de março, no auditório da SEPLAG, haverá a apresentação do PRODESMAR, Com 95 

recursos da Petrobras e coordenado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem por 96 

objetivo fomentar o desenvolvimento das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Prof. Almy 97 

agradeceu a todos e encerrou a reunião. 98 

 99 

 100 

         Almy Junior Cordeiro de Carvalho                                Rosimara da Silva S. de Almeida 101 

                               Reitor                                                             Secretária ad hoc 102 

 103 


