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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

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

da SECT, às 11 horas, a sexagésima quinta reunião do Conselho Curador da 5 

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

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

a 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 12 

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

representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do 14 

Estado). Compareceu como convidado o Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 15 

Gabinete da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação das atas da 63ª e 64ª 16 

reuniões; 2 – Informes; 3 – Concurso para reposição de servidores da UENF; 4 – 17 

Relatório de Gestão 2009; 5 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Almy 18 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Passando ao primeiro item da pauta, a 19 

aprovação das atas foi adiada para a próxima reunião. Passando ao item 2 da pauta, o 20 

Prof. Almy informou sobre a Carta da Reitoria que foi encaminhada à comunidade 21 

universitária, por meio da Assessoria de Comunicação, em 25 de março, que versou 22 

sobre a atuação da gestão junto ao Governo em relação à reposição salarial. Informou, 23 

ainda, que no dia 29 de abril haverá paralisação na universidade para realização de uma 24 

assembléia conjunta entre os sindicatos da UENF e da UERJ. Disse que é muito 25 

importante que sejam retomadas as discussões sobre a autonomia financeira das 26 

Universidades do Estado, acrescentando que com 6 % dos recursos do orçamento total 27 

do Estado sendo destinados para a autonomia, isso equivaleria a cerca de R$ 28 

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a mais para serem distribuídos entre 29 

as três universidades estaduais. O Prof. Almy disse que a UENF está em situação difícil, 30 
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pois conta com somente três advogados para atender às diversas demandas, como as 31 

oriundas do Ministério Público. Alguns conselheiros se manifestaram dizendo que 32 

acreditam que pela Lei 8666/93 poderá ser contratado um escritório de advocacia para 33 

ajudar a realizar os trabalhos da universidade. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. 34 

Almy informou que o processo para autorização de concurso público para reposição de 35 

servidores está na SECT (Secretaria de Ciência e Tecnologia), com solicitação de 36 

preenchimento de 73 vagas nos níveis médio e superior, acrescentando que a 37 

necessidade deste concurso é urgente. Disse que a UENF está perdendo seus 38 

funcionários desde 2001, sobretudo com o desmembramento da Universidade para com a 39 

FENORTE, quando houve, com este desmembramento, repasse à FENORTE de 120 40 

servidores, da área administrativa, além de 72 exonerações de servidores técnico-41 

administrativos do quadro próprio da UENF. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Almy 42 

apresentou ao Conselho o Relatório de Gestão 2009 da UENF e fez um relato 43 

pormenorizado das ações desenvolvidas, bem como da utilização dos recursos do 44 

orçamento; proferiu sobre a evolução das obras do restaurante universitário. Discorreu 45 

sobre a obra de delimitação da Universidade, enfatizando que ouviu relatos de visitantes 46 

que houve melhora no visual do entorno da Universidade. Destacou que esta obra evitou 47 

a entrada de carroças e animais no Campus. Segundo o Prof. Almy, a presença de 48 

animais no Campus, além de proporcionar a ressurgência de doenças, comumente 49 

danificava experimentos de campo, sobretudo na Unidade de Apoio a Pesquisa, no 50 

CCTA. Informou, também, sobre a compra e instalação de 500 equipamentos 51 

condicionadores de ar para a melhoria da climatização das salas de aula e demais áreas. 52 

Prof. Almy comentou sobre a obra da garagem central para abrigar os veículos oficiais, o 53 

término e entrega da obra do Diretório Central dos Estudantes, as novas salas de aula 54 

que estão sendo construídas com verba conjunta do Governo do Estado e Federal, além 55 

da recuperação estrutural das quadras de esporte. Informou, ainda, sobre o uso dos dois 56 

Centros de Convivência que foram licitados recentemente, acrescentando que o Prof. 57 

José Geraldo, juntamente com o Sr. Maurício, sugeriram plantar algumas mudas de 58 

árvores no entorno destes, sugestão que já havia sido providenciada. Completou 59 

informando que faltam ser finalizadas as obras dos poços artesianos para drenagem da 60 
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água no Centro de Convenções. Passando ao item 5 da pauta, o Dr. Luiz Edmundo 61 

apresentou ao Conselho Curador o novo Subsecretário de Educação Profissional e 62 

Ensino Superior, o Dr. João Regazzio Gerk. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy 63 

agradeceu a todos e encerrou a reunião. 64 

 65 

 66 

 67 

         Almy Júnior Cordeiro de Carvalho                            Rosimara da Silva S. de Almeida 68 

                               Reitor                                                             Secretária ad hoc 69 


