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 2 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

 6 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da 7 

SECT, às 11 horas e 35 minutos, a sexagésima sétima reunião do Conselho Curador da 8 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças 9 

dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu 10 

a reunião; Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro – representante dos Docentes da UENF 11 

(indicação do CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos Técnicos 12 

Administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – 13 

representante da Secretaria de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) 14 

– Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Ciência 15 

e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Marcelo Barbosa Saintive – 16 

representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do 17 

Estado). Compareceu como convidado: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 18 

Gabinete da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 66ª reunião; 2 19 

– Informes; 3 – Biofábrica; 4 – Prestação de contas 2009; 5 - Assuntos diversos. Dando 20 

início à reunião, o Prof. Almy cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Passando 21 

ao primeiro item da pauta, houve assentimento de apreciação e votação da ata da 66ª 22 

reunião na próxima reunião. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Almy disse que foi 23 

informado pelo Exmº Governador Sérgio Cabral que o município de Italva, onde esteve 24 

presente, está reivindicando um Campus da UENF. Informou que foi assinado o contrato 25 

para utilização dos Centros de Convivência, e que os novos permissionários têm até o 26 

final do mês para iniciar as atividades. Informou que em um Centro de Convivência irá 27 

funcionar uma lanchonete e no outro funcionarão duas lojas, sendo uma cafeteria e uma 28 

papelaria. Acrescentou que estes Centros de Convivência têm por objetivo melhorar a 29 

qualidade de vida das pessoas que freqüentam o Campus Leonel Brizola. Informou, 30 

ainda, que os processos sobre o uso desses espaços estão resumidos na tabela a seguir: 31 
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Processo Assunto Situação em 07/06/10 

E-26/050.375/10 

Permissão de uso de espaço 
no Centro de Convivência 1, 
para exploração de 
lanchonete. 

Data da licitação: 13/04/10 
Data da homologação: 26/04/10 
Situação atual: processo na 
ASJUR para elaboração do 
contrato. 

E-26/050.376/10 
Permissão de uso de espaço 
no Centro de Convivência 2, 
para exploração de cafeteria. 

Data da licitação: 13/04/10 
Data da homologação: 11/05/10 
Situação atual: processo na 
ASJUR para publicação do 
contrato. 

E-26/050.377/10 
Permissão de uso de espaço 
no Centro de Convivência 2, 
para exploração de papelaria. 

Data da licitação: 13/04/10 
Data da homologação: 07/06/10 
Situação atual: encaminhado a 
ASJUR para elaboração de 
contrato. 

 34 

 35 

O Prof. Almy informou, também, que enviou nota pública à comunidade universitária 36 

(apresentada a seguir) a respeito das obras em andamento e do restaurante universitário: 37 

 38 
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O Prof. Almy informou, ainda, sobre os cinco principais processos da UENF que estão 50 

tramitando no Governo do Estado, cujos detalhamentos constam em tabela anexada ao 51 

final desta ata. Passando ao item 3 da pauta, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. 52 

Luiz Edmundo, fez considerações a respeito do projeto da Biofábrica. Manifestou 53 

preocupação com o resgate do projeto e aproveitamento do que já foi construído no 54 

Colégio Estadual Agrícola Antonio Sarlo. Disse que precisamos definir o modelo e, 55 

também, quem será o responsável para conduzir a Biofábrica. O Prof. Almy frisou que os 56 

entendimentos sobre a Biofábrica evoluíram para um modelo diferente daquilo que foi 57 

pensado no passado. Disse que a idéia básica é a transferência da Biofábrica para a 58 

UENF, com aplicação gradativa e direta de projetos de diversos Laboratórios, com 59 

recursos conquistados junto a fontes financiadoras, além do estabelecimento de parcerias 60 

com diferentes atores, a começar pela própria FAETEC, que é a cessionária da área onde 61 
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está o prédio da Biofábrica. O Prof. Almy reforçou o entendimento de que as propostas 62 

de trabalho, elaboradas sob a liderança dos pesquisadores, incluindo as que abrangem 63 

infraestrutura, é que garantirão o funcionamento e a sustentabilidade da Biofábrica. Disse 64 

que a aprovação dos projetos nos órgãos de financiamento requer a regularização 65 

fundiária em nome da instituição proponente, no caso a UENF. Disse, também, que a 66 

proposta pertinente já foi enviada à SECT. O Dr. Luiz Edmundo confirmou o recebimento 67 

da proposta e disse que a mesma será analisada. A Dra. Cristina disse que basta a 68 

SECT/FAETEC concordarem com a reivindicação da UENF, que a Subsecretaria de 69 

Patrimônio, após a aprovação do Exmo. Sr. Governador elaborará novos termos de 70 

cessão, regularizando o uso pela FAETEC e pela UENF, uma vez que o terreno é do 71 

Estado. Houve consenso entre os membros do Conselho Curador em torno dessa 72 

proposição da Conselheira Cristina. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Almy informou 73 

que este item será tratado na próxima reunião, porque o relatório não foi concluído em 74 

tempo hábil. Passando ao item 5 da pauta, o Dr. Luiz Edmundo informou ao Conselho 75 

sobre a situação atual do SIMERJ (Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de 76 

Janeiro). Disse que fisicamente está vinculado à Defesa Civil, com um quadro de 77 

funcionários contratados pelo Governo do Estado quando, outrora, eram bolsistas da 78 

FAPERJ. Disse que o esforço é para definir a situação do órgão, a montagem de um 79 

banco de dados com instituições responsáveis pelos estudos climáticos no Estado, 80 

visando à constituição de um sistema integrado para prover informações em redes para 81 

todo Estado. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e encerrou a 82 

reunião. 83 

 84 

         Almy Junior Cordeiro de Carvalho                             Rosimara da Silva S. de Almeida 85 

                               Reitor                                                             Secretária ad hoc 86 


