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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões 4 

da Reitoria, às 10 horas e 30 minutos, a septuagésima quinta reunião do Conselho Curador 5 

da 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 servidores técnico-9 

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

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

Estado) – Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de 12 

Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado). Compareceram como 13 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Vanildo 14 

Silveira – Secretário Geral da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 15 

74ª reunião; 2 – Informes; 3 – Funcionalidade da UENF; 4 – Assuntos diversos. Dando início à 16 

reunião, o Prof. Almy cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Apresentou o Prof. 17 

Vanildo Silveira, como o novo Secretário Geral da UENF, em substituição ao Prof. Antonio 18 

Teixeira do Amaral Junior. Passando ao primeiro item da pauta, a ata da 74ª reunião foi 19 

aprovada. Passando ao item 2, o Prof. Almy informou sobre os recursos oriundos do 20 

Governo Federal, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), destinados 21 

às Universidades Estaduais que aderiram ao Sistema de Seleção Unificado - SISU. Disse que 22 

os referidos recursos deverão ser destinados para subsidiar o funcionamento do Restaurante 23 

Universitário e auxílio à moradia estudantil. Informou que o Governo estaria em vias de 24 

encaminhar à ALERJ matéria com a reposição salarial de 22% para os docentes da UENF. O 25 

Sr. Constantino disse que, com o envio da mensagem dos 22% à ALERJ, será informado no 26 

Conselho Universitário que está sendo cumprido o que foi pronunciado pelo então Secretário 27 

de Ciência e Tecnologia, Prof. Luiz Edmundo, no referido Colegiado em 2010. O Prof. Almy 28 

afirmou que continuará trabalhando pelo reconhecimento da Dedicação Exclusiva (DE). O 29 

Prof. Luiz Edmundo lembrou que é preciso resolver a questão da DE. Informou que está em 30 

andamento proposta de novo plano de cargos das Instituições Federais, o que poderá 31 

aumentar o fosso existente entre as Estaduais e Federais. O Prof. Almy falou sobre a 32 
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unificação dos planos de cargos das Universidades Estaduais, pois não há argumentos para 33 

serem diferentes. O Prof. Luiz Edmundo sugeriu verificar a proposta do Ministério da 34 

Educação para as Instituições Federais, para que esta seja utilizada como base. O Prof. 35 

Almy informou que em breve serão inaugurados dois equipamentos de ponta na UENF, com 36 

a presença do Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso. Informou que a 37 

eleição para Reitor e Vice-Reitor da UENF será realizada dia 15 de março, em primeiro turno 38 

e, caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 29 de março. Disse que está 39 

trabalhando para que futuras eleições ocorram em outro período, evitando que o Reitor eleito 40 

tome posse no meio do ano. Informou que a proposta é que o Reitor que será eleito em 41 

março de 2011 tenha seu mandato prorrogado por seis meses, fazendo com que as eleições 42 

seguintes ocorram entre setembro e outubro de 2015, com a posse ocorrendo em janeiro de 43 

2016. Considera que o Reitor assumir no meio do ano acarreta dificuldades administrativas. 44 

Informou que as três chapas inscritas para o pleito são: Prof. Silvério de Paiva Freitas (Reitor) 45 

e Prof. Edson Correa da Silva (Vice-Reitor); Profª Telma Nair Santana Pereira (Reitora) e 46 

Prof. Carlos Eduardo Novo Gatts (Vice-Reitor); Prof. Flávio Costa Miguens (Reitor) e Prof. 47 

Carlos Eduardo Veiga de Carvalho (Vice-Reitor). Informou que o Prefeito de Macaé entrou em 48 

contato para tratar da expansão da UENF naquela cidade. Disse que o projeto de expansão 49 

não sairá caro para o Estado, ficando em torno de R$ 10 milhões para pessoal (técnicos 50 

administrativos e docentes) e é pensamento criar também um Centro de Meteorologia. Disse 51 

que a PETROBRAS e a Prefeitura de Macaé estão cobrando a expansão. O Prof. Luiz 52 

Edmundo disse que nos Estados Unidos a questão meteorológica é administrada por apenas 53 

um órgão. Disse que o ideal é estruturarmos no Estado algo como um novo SIMERJ, mas que 54 

funcione de forma integrada, sugerindo, até o nome do Prof. Valdo Marques, chefe do 55 

Laboratório de Metrologia da UENF, para a Comissão que tratará do assunto. O Prof. Almy 56 

disse que a nossa questão específica da UENF, será a formação de pessoal para atuar nesta 57 

área. O Prof. Luiz Edmundo informou que esteve em Cuba e o sistema local é impecável, 58 

tanto o de alerta como o de mobilização frente a esses eventos naturais. Disse que os 59 

cubanos se propuseram a dar apoio ao Estado na realização de um projeto. O Prof. Almy 60 

afirmou que é de interesse da UENF fazer deste pacote, buscando para isso recursos 61 

estaduais, além de apoios da PETROBRAS e da Prefeitura de Macaé. Informou que já houve 62 

abertura do orçamento da UENF. Informou que pretendemos requerer uma área da Marinha 63 
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em São João da Barra (RJ), entre o Corpo de Bombeiros e o Espaço da Ciência, no balneário 64 

em Atafona. Disse que no referido local, já existe, projeto da UENF de produção de tilápias. 65 

Disse que o interesse é solicitarmos esta área para investimento no local, solicitando a 66 

colaboração da Drª Cristina para orientar este processo, informando que tentará resgatar o 67 

contrato de comodato. A Drª Cristina solicitou o encaminhamento das informações e, se 68 

possível, o contrato de comodato para que possa ser analisado, mas considera ser possível 69 

conseguir a área. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Almy falou, sobre a greve, 70 

informando que alguns professores ministraram aula e alguns estudantes conseguiram se 71 

formar. Disse que a expectativa é que haja aula em janeiro e fevereiro de 2012 para ajustar o 72 

calendário. Disse, ainda, que as pesquisas não pararam. Passando ao item 4 da pauta, o 73 

Prof. Luiz Edmundo informou que existe interesse do INMET em doar uma vultosa 74 

residência que possui em Campos, indagando se há interesse da UENF no referido imóvel. O 75 

Prof. Almy respondeu que há interesse institucional no imóvel. Nada mais havendo a tratar, o 76 

Prof. Almy agradeceu e convidou todos a visitarem as obras no Campus da UENF, 77 

encerrando a reunião às 12 horas. 78 
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