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ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da 4 

SECT, às 11 horas, a septuagésima oitava reunião do Conselho Curador da Universidade 5 

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

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

José Geraldo de Araújo Carneiro – representante dos docentes da UENF (indicação do 8 

CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos 9 

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

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) – Dr. Luiz 11 

Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de Ciência e 12 

Tecnologia (indicação do Governo do Estado). Compareceram como convidados: Sr. Antonio 13 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Paulo César de Almeida Maia – 14 

Prefeito do campus da UENF; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor de Administração da 15 

UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral da UENF e o Sr. Rúzio Farmy Cabral de 16 

Oliveira – Auditor da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 77ª 17 

reunião; 2 – Informes; 3 – Relatório e Prestação de contas 2010; 4 – Assuntos diversos. 18 

Dando início à reunião, o Prof. Almy cumprimentou e agradeceu a presença de todos. 19 

Passando ao primeiro item da pauta, a ata da 77ª reunião foi aprovada. Passando ao item 2, 20 

o Prof. Almy informou que a UENF está contratando peritos externos para saber em que 21 

condições a Zuhause Construtora deixou as obras do Restaurante Universitário. Esse 22 

procedimento irá apontar, de acordo com o projeto, o que foi feito, o que foi mal executado, 23 

entre outros detalhes. Acrescentou que, diante desse laudo, a universidade poderá convocar 24 

o segundo ou terceiro lugar, ou em caso de não ocorrer acerto com essas empresas, abrir 25 

uma nova licitação, para realizar a conclusão das obras do Restaurante. O Prof. Almy 26 

informou os resultados das eleições para as diretorias dos quatro Centros de Ciências da 27 

UENF. Os quatro diretores eleitos foram: CCT (Centro de Ciência e Tecnologia) – Prof. 28 

Edmilson José Maria; CCH (Centro de Ciências do Homem) – Prof. Sérgio Arruda de Moura; 29 

CCTA (Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias) – Prof. Henrique Duarte Vieira; CBB 30 

(Centro e Biociências e Biotecnologia) – Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho. 31 
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Acrescentou, ainda, que uma semana após a posse do novo Reitor, o Prof. Silvério, os 32 

diretores de centro tomarão posse. O Reitor falou, também, que está em andamento, na 33 

universidade, o concurso para a reposição de professores e técnicos. O Prof. Almy informou 34 

que aconteceu na ALERJ o lançamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte 35 

Noroeste Fluminense. Disse que a universidade precisa se debruçar sobre as diretrizes deste 36 

plano, chamando a atenção para algumas das metas a serem alcançadas, como: a melhoria 37 

da média do IDEB (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica) até 2035, com indicador 38 

esperado entre 8 e 9. Acrescentou, ainda, que este plano é um grande desafio e o mesmo 39 

orienta para que, no futuro, possa ser evitado o esvaziamento de trabalhadores da região 40 

para os grandes centros. A Drª. Cristina mostrou-se preocupada com a qualidade do ensino 41 

fundamental dos estudantes, por poderem chegar ao ensino superior com grande déficit de 42 

conhecimento. Prosseguindo, o Dr. Luiz Edmundo disse que o PPA (Plano Pluri Anual) 43 

coloca como meta de governo, entre outros, a expansão das universidades. O Prof. Marco 44 

Antonio aproveitou para discorrer a respeito do PPA. Iniciou, dizendo que é uma sistemática 45 

bem interessante, e que a SECT (Secretaria de Ciência e Tecnologia), reuniu os órgãos a ela 46 

vinculados para tratar o assunto. Prosseguiu dizendo que foram realizadas várias reuniões, 47 

nas quais cada instituição levou a sua proposta, que foram discutidas a cada encontro.  48 

Acrescentou ainda, que o PPA, está sendo planejado para ser executado entre os anos de 49 

2012-2015 (planilha anexa). O Prof. Marco Antonio aproveitou para destacar alguns itens 50 

propostos pela UENF, falando sobre a bolsa de auxílio a estudantes carentes, como forma de 51 

redução dos índices de evasão escolar, incluindo operacionalização do Restaurante 52 

Universitário e subsídios para duas refeições diárias para estes estudantes. Falou sobre o 53 

apoio da UENF ao programa de ensino superior à distância, CECIERJ, que também está 54 

proposto no PPA. Ainda, o Prof. Marco Antonio falou sobre o apoio ao ensino, pesquisa e 55 

extensão utilizando ferramentas como o aumento de cursos e vagas; melhoria da qualidade 56 

de ensino; consolidação e ampliação dos grupos de pesquisa; inovação tecnológica entre 57 

outros. Prosseguindo, expôs sobre o programa de consolidação e expansão do complexo 58 

universitário, onde estão incluídos a construção da Biblioteca Central, do Pavilhão de Aulas, 59 

Centro poliesportivo e o projeto de acessibilidade. O Prof. Marco Antonio prosseguiu falando 60 

sobre o programa de melhoria da qualidade funcional e qualidade de vida. Disse que a UENF 61 

pretende consolidar as ações já existentes, através das seguintes metas: aumentar a 62 
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qualidade de vida no trabalho; proporcionar treinamento e elevar o desenvolvimento pessoal e 63 

profissional; organizar e controlar o processo de avaliação de desempenho anual, entre 64 

outros. Enfatizou a importância de minimizar as distorções salariais entre as diferentes 65 

categorias, observado no Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) da UENF. O Prof. Almy 66 

disse que primeiro é preciso caracterizar a DE (Dedicação Exclusiva) na UENF, 67 

acrescentando que não dá para comparar padrões distintos, neste caso, os PCVs da UENF e 68 

UERJ. Continuou dizendo, que o Conselho Universitário (CONSUNI) aprovou o auxílio saúde, 69 

que poderá ser pago com recursos cota de custeio, desde que haja recursos. O servidor terá 70 

que apresentar comprovantes, que mostrem os gastos com plano de saúde, num valor de até 71 

R$ 700,00 (setecentos reais) por mês. O Prof. Marco Antonio discorreu, ainda, sobre os 72 

programas de serviço ao Estado, que estão inclusos no PPA. Descreveu sobre o apoio da 73 

UENF, na formação de professores, aos docentes da região, para educação básica e 74 

tecnológica. Acrescentado que as ações neste sentido estarão voltadas para a melhoria da 75 

qualificação profissional e tecnológica, visando aumentar os índices do IDEB da região em 76 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte Noroeste Fluminense do 77 

Estado do Rio de Janeiro. O Prof. Marco Antonio encerrou falando sobre a implantação do 78 

Colégio de Aplicação da UENF, possibilitando a melhoria da qualidade do Ensino Médio da 79 

região, e assim, desenvolver e testar novas metodologias de ensino, entre outras ações que 80 

estão descritas na elaboração do PPA da UENF. O Prof. Almy disse que a universidade foi 81 

contemplada com a aprovação de 10 projetos do edital 05/2011 da FAPERJ – Apoio à 82 

Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura para pesquisa nas 83 

Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. Informou, ainda, que o CONSUNI criou comissão, 84 

englobando estudantes e servidores, com o intuito de estudar e propor formas de 85 

funcionamento para o Restaurante Universitário. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Almy 86 

iniciou repassando aos membros do Conselho cópia do Relatório de Prestação de Contas - 87 

2010, contendo as ações tomadas pela Reitoria durante este ano, para que cada membro 88 

faça a sua avaliação. O Parecer da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas – 89 

2010 foi enviado antecipadamente aos conselheiros. O relatório e parecer de prestação de 90 

contas 2010, dos ordenadores de despesa, foram apresentados e deliberou-se pela 91 

continuação na próxima reunião. O Prof. Almy comentou sobre as melhorias das casas de 92 

vegetação, cujas fotos estão no Relatório. Falou, também, sobre a aquisição de 93 
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equipamentos de ponta, que estão sendo importados para a UENF, fazendo com que a 94 

universidade amplie ainda mais a capacidade técnica e científica. Passando ao item 4 da 95 

pauta, ficou acordado entre os membros que a última reunião do Conselho Curador, sob a 96 

gestão do Prof. Almy, acontecerá em Campos dos Goytacazes, na Casa de Cultura Vila 97 

Maria, no dia 10/06/2011 (sexta-feira). Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a 98 

todos e encerrou a reunião. 99 
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Almy Junior Cordeiro de Carvalho 102 

Reitor 103 
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  Representante dos Docentes               Representante dos servidores Técnico-Administrativos 111 
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