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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta 1 
minutos, na Sala de Reuniões da FAPERJ, ocorreu a centésima trigésima sexta reunião do 2 
Conselho Curador da UENF, para tratar da seguinte pauta, 1.Relatório de gestão 2016, 3 
2.Orçamento 2018 3.Situação da Universidade. Estavam presentes Prof. Luis Passoni - 4 
Reitor, que presidiu a reunião, Dr. Filipe Venturini Signorelli – representante da SECTDS, 5 
Prof. Arno Vogel – representante do Corpo Docente, Sr. Sílvio Cayres de Sousa – 6 
representante suplente dos servidores. O Prof. Passoni iniciou a reunião falando da 7 
necessidade de aprovar as contas de 2016 e que a reunião já deveria ter ocorrido antes, com 8 
as várias mudanças nas Secretarias houve dificuldade de fazer a convocação. A cada 9 
mudança havia necessidade de indicação de um novo representante e, não é um processo 10 
rápido. Apesar de confirmado os nomes que foram indicados pelas Secretarias de Fazenda e 11 
Planejamento, que foi extinta, não conseguimos mandar a convocação, os e-mails são 12 
devolvidos e não se conseguiu outro contato. Apresentou o quadro de monitoramento da 13 
AGERJ, destacando o que foi ou não implementado e o que está em implementação. Os itens 14 
não implementados foram, principalmente, em consequência da dependência que temos 15 
orçamentária e financeiramente do Tesouro Estadual, outros foram por problemas na 16 
contabilidade, só temos um contador, o que dificulta muito todo o trabalho. Continuou dizendo 17 
que a questão de dependência em relação à secretaria de fazenda pode ser resolvido se for 18 
aprovada a PEC 47, que já foi aprovada em todas as comissões da ALERJ e que daria a 19 
Universidade, através do repasse em duodécimos do orçamento aprovado, autonomia 20 
financeira. Como está hoje, o orçamento aprovado acaba não sendo executado. Ressaltou 21 
que estamos tendo dificuldades por causa de greves, desde 2016, sendo que a de agora é a 22 
mais grave. Relatou as audiências que teve no Ministério Público sobre a questão das obras 23 
de acessibilidade, que não foram feitas, esclareceu, na ocasião, que não há orçamento. 24 
Houve audiência também no Ministério Público do Trabalho sobre a questão das condições 25 
de trabalho, nos dois casos argumentaram que a Universidade não tem como resolver por ela 26 
a situação, que a Secretaria de Fazenda, responsável pela liberação dos recursos deveria ser 27 
acionada, se a UENF tivesse maior responsabilidade sobre o orçamento teria como 28 
solucionar esses problemas. Relatou que desde o ano passado estamos sem serviço de 29 
vigilância, a empresa suspendeu os serviços depois de ficar vários meses sem receber. 30 
Depois disso já sofremos vários furtos e depredações. Houve dois pregões para contrato de 31 
segurança, que deram desertos. Os fornecedores também estão sem receber, com isso não 32 
estamos nem conseguindo comprar, mesmo com verba de convênio. As empresas não se 33 
dispõem a fornecer orçamento nem participar de pregão. Outro ponto abordado pelo Reitor foi 34 
a questão da conta que tínhamos de recursos de arrecadação própria, que nos permitia 35 
alguma autonomia, tínhamos controle até o pagamento, os recursos da conta passaram para 36 
a conta única do Estado, hoje não existe no SIAFE rotina para movimentar essa conta. O 37 
Prof. Passoni considera importante recuperar essa contas, que nos daria recursos para as 38 
despesas do dia a dia. Outra dificuldade apontada para implementar as orientações da AGE, 39 
a questão de sindicâncias para apurar desaparecimento de bens, foi parcialmente cumprida.  40 
parcialmente cumprida. Com a questão da falta de segurança em 2017 tivemos furtos de 41 
equipamentos. O Dr.Filipe questionou sobre a questão da verba de arrecadação própria, 42 
como ela ocorre e sobre os furtos ocorridos, se existe registro do ocorrido. O Prof. Passoni 43 
esclareceu que há pagamento de taxas na Secretaria Acadêmica, inscrição para mestrado e 44 
doutorado e concursos. Ressaltou que foram feitas as ocorrências de todos os furtos, está 45 
tudo documentado. Estão tentando resolver a questão da segurança com um convênio com a 46 
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PM, que não foi assinado, e colaboração da guarda municipal, o grupamento da guarda 47 
ambiental tem uma sala no hospital veterinário. O Sr. Silvio se manifestou dizendo que não há 48 
repasse de verba para manutenção desde outubro de 2015, continuou dizendo que já tivemos 49 
outras crises na UENF, mas essa é a mais grave. O representante da SECTIDS disse que 50 
tem acompanhado todo o problema que está ocorrendo e, no que depender dele se 51 
empenhar para ajudar no que puder. Questionou como estamos conseguindo manter a 52 
manter a limpeza e outros serviços que ainda estão funcionando. O Reitor explicou que uma 53 
mesma empresa cuida da limpeza, portaria, jardinagem e manutenção. conseguimos pagar 54 
alguma coisa, uma parte muito pequena da dívida e, com negociação tem sido possível 55 
manter os serviços, ressaltou que agora já não tem como negociar. O Prof. Arno se 56 
manifestou dizendo que está ocorrendo um processo claro de asfixia da Universidade, o 57 
Estado não pode fechar uma universidade, seria um absurdo, uma incompetência, o que 58 
estão fazendo privando de recursos é deixar acabar aos poucos. O Prof. Passoni pediu 59 
empenho do Dr. Filipe para que consigamos a autonomia de gestão financeira e a reativação 60 
da conta de arrecadação de recursos próprios da UENF. O Dr. Filipe se comprometeu a 61 
ajudar no que for possível e procurar soluções para a crise que estamos passando. O Prof. 62 
Passoni colocou em votação a prestação de contas, que foi aprovada por unanimidade. Nada 63 
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e dez minutos. 64 
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