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 ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da 4 

SECT, às 11 horas, a septuagésima primeira 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 servidores 9 

técnico-administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Dr.ª Cristina Lúcia de Barros 10 

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

Governo do Estado) – Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da 12 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. 13 

Marcelo Barbosa Saintive – representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda 14 

(indicação do Governo do Estado). Compareceram como convidados: Sr. Antonio 15 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Antonio Teixeira do Amaral 16 

Júnior – Secretário Geral da UENF e o Sr. Rúzio Farmy Cabral de Oliveira – Auditor da 17 

UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação das atas da 68ª, 69ª e 70ª reuniões; 2 18 

– Informes; 3 – Área da sede da UENF: Ação de desapropriação; 4 – Restaurante 19 

universitário: Evolução das obras; 5 – Contrato de locação de veículos; 6 – Assuntos 20 

diversos. Dando início à reunião, o Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de 21 

todos. Passando ao primeiro item da pauta, foram aprovadas por unanimidade, as atas 22 

da 68ª à 70ª reuniões. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Almy informou que no dia 23 

05/10 tomaram posse 17 (dezessete) professores associados, que foram recebidos em 24 

reunião do Colegiado Executivo de 05/10/2010, presidida pelo próprio Prof. Almy. 25 

Segundo o Prof. Almy, existe outro edital aberto, e em execução, com novas vagas para 26 

professor associado e titular. Ainda, o Prof. Almy informou que paulatinamente a UENF 27 

está minimizando a carência de reposição do quantitativo de professores, em função de 28 

aposentadorias. De todo modo, foi destacado pelo Prof. Almy que há carência de 29 

docentes associados e titulares, mas a expectativa é que haja a abertura de novos 30 

concursos, para equacionar esta necessidade. Na concepção do Prof. Almy, esta 31 
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reposição do Quadro, na UENF, deveria ocorrer conforme a premência da necessidade, 32 

sem haver delongas; concluiu que a UENF carece de um procedimento concernente ao 33 

da UERJ pratica, em que o Edital de concurso é automaticamente procedido logo após a 34 

caracterização da egressão de docente. Acrescentou que o número previsto inicialmente 35 

de professores para a UENF foi de 600 professores, no entanto, a universidade conta em 36 

média com 280 docentes. Segundo o Reitor, o concurso para servidores técnico-37 

administrativos está sendo preparado, tendo sido aprovadas metade das vagas 38 

necessárias. O Dr. Luiz Edmundo pediu a palavra para discorrer sobre sua ida à UENF 39 

durante a greve. Disse que naquele momento comprometeu-se com a UENF, em retornar 40 

as conversas em relação à questão salarial dos professores quando houvesse legalidade, 41 

já que, naquele momento, não poderia fazer qualquer proposta ou estabelecer 42 

compromisso para o ano de 2011, uma vez que a Legislação Eleitoral e a Lei 43 

Responsabilidade Fiscal proibiam tais ações. O Prof. José Geraldo opinou que a greve 44 

foi oportuna, posto que não houve resposta às sucessivas reivindicações da Reitoria, 45 

após dois anos de reclamos. O Prof. José Geraldo acrescentou que se não houver um 46 

entendimento, a greve poderá, eventualmente, com clara motivação, devido à defasagem 47 

salarial, ser deflagrada novamente. Passando ao item 3 da pauta, foi apresentado ao 48 

Conselho, parecer da Assessoria Jurídica da UENF, a respeito do processo de 49 

desapropriação do terreno da universidade. A Dra Cristina fez a leitura do documento – 50 

CI UENF/ASJUR nº 049/10 (em anexo a esta ata). Tal documento relata que o maior 51 

entrave relacionou-se com o valor depositado pela Prefeitura. Os proprietários divergiram 52 

do valor pago pela Prefeitura e o real valor das glebas. A situação encontra-se da 53 

seguinte maneira: os proprietários de duas, das seis glebas, já foram indenizados e para 54 

outros dois foram emitidos precatórios. Quanto às glebas remanescentes, até o momento, 55 

não havia registrado a emissão do competente precatório, sendo que, um deles teve seu 56 

crédito objeto penhorado, devido a outras ações em curso. Concluindo que, como não foi 57 

efetuado o pagamento da integralidade do valor da desapropriação, ainda existe a 58 

impossibilidade da transcrição da propriedade em favor da UENF. Diante disso, o Prof. 59 

Almy reafirmou a dificuldade da UENF em captar recursos em órgãos federais de 60 

fomento, como a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), posto que uma das 61 
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exigências para tanto, seja a instituição possuir sede própria. Passando ao item 4 da 62 

pauta, o Prof. Almy apresentou relatório resumido da obra do Restaurante Universitário, 63 

que está apresentado em seguida. 64 

 65 

O Prof. Almy acrescentou que foram emitidos três termos aditivos, sendo um deles 66 

relativo à edificação de uma tenda para utilização do Espaço da Ciência. Disse que há 67 

pretensões de que o valor da refeição no Restaurante Universitário seja subsidiado. As 68 

refeições para alunos não carentes custariam cerca de R$ 8,00 (oito reais). A estimativa 69 

de valores para tais subsídios totalizam cerca de R$ 2.000,000, 00 (dois milhões de reais) 70 

anuais. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Almy apresentou os cinco contratos de 71 

locação de veículos utilizados pela UENF para apreciação dos conselheiros. Informou 72 

também, que o contrato de nº 20/2010 foi realizado pela UENF por meio de pregão 73 

eletrônico. Os demais contratos tiveram origem em registros de preços realizados pelo 74 

Governo do Estado, aos quais a UENF pediu adesão. 75 
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Passando ao item 6 da pauta, o Prof. José Geraldo fez dois questionamentos ao Reitor. 81 

Em um deles, solicitou explicação a respeito da falta de plantio de árvores de 82 

quaresmeira. O Reitor respondeu que foram plantadas na área no entorno da velha casa 83 

de vegetação. O Prof. José Geraldo respondeu que apenas algumas delas foram 84 

plantadas neste local e que deve ter morrido considerável número de árvores, por falta de 85 

plantio. Esclareceu, também, que existem cerca de 130 árvores a plantar de espatódea e 86 

que esta espécie não repele presença de beija-flores. No outro questionamento, solicitou 87 

a razão de pagamento de alto um valor por uma palestra a ser proferida pelo Dr. Içami 88 

Tiba. O Reitor respondeu que se trata de um profissional de alta competência, autor de 89 

vários livros e de renome nacional e, por esta razão, o valor é alto. Mesmo entendendo a 90 

relevância da presença de pesquisadores de alto nível na UENF, abordando tema de 91 

interesse, o Prof. José Geraldo mostrou posição contrária, por considerar o valor muito 92 

elevado. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e encerrou a 93 

reunião. 94 
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Almy Junior Cordeiro de Carvalho 98 

Reitor 99 

 100 

 101 

 Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite                                     Marcelo Barbosa Saintive 102 

Representante da SECT                                                     Representante da SEFAZ 103 

 104 

 105 

 Cristina Lucia de Barros Vianna                                               José Geraldo de Araújo Carneiro 106 

     Representante da SEPLAG                                                      Representante dos Docentes 107 

 108 

 109 

 Rosimara da Silva S. de Almeida                                        Maurício Falcão Aguiar 110 

              Secretária Ad hoc                           Representante dos servidores Técnico-Administrativos 111 


