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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da Casa 4 

de Cultura Villa Maria, em Campos dos Goytacazes – RJ, às 11 horas e 50 minutos, a 5 

septuagésima nona reunião do Conselho Curador da Universidade Estadual do Norte 6 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy 7 

Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. José Geraldo de Araújo 8 

Carneiro – representante dos docentes da UENF (indicação do CONSUNI); Sr. Maurício 9 

Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos da UENF (indicação do 10 

CONSUNI); Dr.ª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de 11 

Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) – Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa 12 

Costa Leite – representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do 13 

Governo do Estado). Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 14 

Chefe de Gabinete 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 78ª 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 78ª reunião. A Dra. Cristina fez a leitura e, 20 

após algumas sugestões, a ata foi aprovada. Passando ao item 2, o Prof. Almy informou 21 

que: A) no próximo dia 30, às 10 horas, acontecerá a posse do novo Reitor, Prof. Silvério de 22 

Paiva Freitas; B) foi publicado o Decreto nº 43011/2011 que prorroga o mandato do Reitor por 23 

mais 6 meses; C) desde 08 de junho de 2011 têm acontecido as cerimônias de Colação de 24 

Grau do segundo semestre de 2010, sendo que hoje será o último dia, aproximadamente 600 25 

alunos colaram grau; D) houve a liberação de 47 novas bolsas CAPES, o que perfaz um total 26 

de aproximadamente 90 novas bolsas na UENF num período de um ano, destacando que isto 27 

torna a universidade uma das instituições que mais disponibiliza bolsas no Brasil, todo 28 

estudante de mestrado ou doutorado, que tem direito e faz opção pela bolsa, está recebendo; 29 

E) está sendo criado, com verba de auxílio FAPERJ, o programa de bolsas de Incentivo à 30 

Produção em Pesquisa – Bolsa IPQ; F) O Presidente da FAETEC enviou documento cedendo 31 
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para a UENF a área experimental da Escola Agrícola de Campos; G) no próximo vestibular 32 

serão oferecidas 20 vagas para o Curso novo de Administração, com ênfase me 33 

administração pública, tendo sido já foram contratados 5 professores. O curso será em 34 

período integral e diurno, o Laboratório de Políticas Públicas já está estruturado; H) o primeiro 35 

semestre letivo de 2011 foi iniciado no último dia 06; I) a UERJ recebeu aumento dos auxílios 36 

creche e alimentação, e o Prof. Almy vai verificar a possibilidade de a UENF ter esses valores 37 

equiparados aos da UERJ. O Sr. Maurício questionou sobre a situação da nova tabela 38 

salarial. O Reitor informou que a tabela aprovada no CONSUNI foi encaminhada para a 39 

SECT. O Prof. Marco Antonio esclareceu que o Plano Pluri Anual que está sendo elaborado, 40 

conforme orientação da SECT, não inclui os recursos humanos nem de custeio, mas foram 41 

incluídas todas as outras demandas. Foi necessária a retirada de ações envolvendo recursos 42 

humanos: pagamento da DE dos professores e a correção da distorção entre as categorias. 43 

Continuou dizendo que, em relação ao orçamento, existe o decreto que estabelece os prazos 44 

para o PPA e para a proposta orçamentária. No período de 15 a 26/06 – validação do PPA 45 

2012/2015 e, se necessário, algumas correções; de 18/07 a 15/08 – lançamento das 46 

despesas da LOA 2012, até 15/07 – previsão de novas demandas de gastos com pessoal, 47 

incluir no PPA as demandas da Reitoria. Vai ser marcada uma audiência pública para discutir 48 

o PPA. O Dr. Luiz Edmundo solicitou a apresentação da resolução do Conselho Universitário 49 

que visa a implementação do auxílio saúde. O Prof. Almy esclareceu que quando o Conselho 50 

Universitário aprova uma resolução, como a do auxílio saúde, autoriza o Reitor a negociar, 51 

junto ao governo, a liberação dos recursos para implantá-lo. A Dra. Cristina lembrou que o 52 

problema patrimonial em relação ao terreno ocupado pela UENF ainda não foi resolvido. O 53 

Prof. Almy esclareceu que já teve duas reuniões com o Procurador do Município para 54 

resolver a questão. Passando ao item 3 da pauta – O relatório e a prestação de contas foram 55 

discutidos. Os conselheiros solicitaram alterações e esclarecimentos de alguns pontos da 56 

prestação de contas. O Prof. Almy sugere a suspensão da reunião para que sejam feitas as 57 

modificações sugeridas no relatório de prestação de contas, conforme solicitado pelos 58 

Conselheiros. Após reiniciada a reunião, o relatório e a prestação de contas foram aprovados, 59 

com as alterações propostas, na forma que estão anexados a esta ata. Passando ao item 4 60 

da pauta – assuntos diversos – não houve apreciação e nem sugestões de temas. O Dr. Luiz 61 

Edmundo propôs voto de louvor ao Reitor que conduziu as reuniões do Conselho Curador 62 
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adequadamente, trazendo para os Conselheiros as necessidades e reivindicações da 63 

Universidade. A Dra. Cristina ressaltou que, nesses 4 anos, o Reitor lutou e conseguiu 64 

recursos para a UENF, podendo ser observado um notório crescimento em toda a 65 

Universidade, manifestando sua satisfação por ter participado deste Conselho. O Reitor 66 

agradeceu ao Conselho que funcionou a favor da Universidade, interferindo, de forma 67 

positiva, para a solução dos problemas da UENF. Tanto os representantes da Universidade 68 

quanto os das Secretarias contribuíram e colaboraram para o efetivo desenvolvimento da 69 

UENF e reafirmou o papel que o Conselho Curador desempenhou no desenvolvimento da 70 

UENF. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e encerrou a reunião. 71 
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