CONSELHO CURADOR

ATA Nº 041

CONSELHO CURADOR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões da Chefia
de Gabinete da SEPLAG no Rio de Janeiro, às onze horas e cinqüenta minutos, sob a
presidência do Professor Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com a
presença dos Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF:
representante do Corpo Docente Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro e do
representante dos Servidores Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e
dos Conselheiros indicados pelo Governo do Estado: representante da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna e os
convidados: Prof. Abel González Carrasquilla, Vice-Reitor, Prof. Marco Antonio Martins,
Diretor Geral de Administração, Antonio Constantino de Campos, Chefe de Gabinete,
ausente de forma justificada o Conselheiro Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa
Leite, representante da SECT, foi aberta a quadragésima primeira reunião do Conselho
Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da
39ª e 40º reunião, 2 – Informes, 3 – Expansão da UENF (Portarias nº 01 e 02/2008), 4
– Autonomia de Gestão Financeira e 5 - Assuntos diversos. Dando início à reunião o
Presidente saudou e agradeceu a presença de todos, submeteu ao Conselho as Atas
39 e 40, item de nº 1 da pauta, que foram aprovadas por unanimidade. Item 2 –
Informes, o Presidente informou ao Conselho que a cerca ao redor do Campus está
concluída e lembrou que ha quatorze anos a Universidade espera esta conclusão,
continuou dizendo que os órgãos envolvidos na construção do Centro de Convenções
estão entregando todos os documentos solicitados a fim de solucionar os problemas
encontrados por ocasião da entrega do Centro à Universidade pelas construtoras, o
Presidente destacou o esforço para a melhoria do sistema de ar condicionado dos
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prédios esperando para breve uma solução definitiva para o problema, citou que o
pagamento das dívidas trabalhistas saiu do orçamento 2008 da UENF e que isso
poderá causar alguns transtornos. O Prof. Marco Antonio lembrou as dívidas dos
inativos e do restante do DEA, informando que 47 professores ainda não receberam os
valores relativos ao pagamento das dívidas trabalhistas. O Prof. Almy destacou a
importância da parceria Petrobrás/UENF, com o que é comum à Universidade e ao
Município de Campos e que a Universidade esta estabelecendo contatos para
ampliação dos projetos conjuntos. Item 3 - Apreciada as Portarias 01 e 02/2008, que
trata da expansão da UENF, o Prof. Almy destacou a possibilidade de incorporação do
IEPAM à UENF, fazendo assim um Colégio de Aplicação da UENF, tendo sido criada
uma comissão para tratar do assunto, destacou também que está sendo elaborada
uma proposta de capacitação dos professores para apresentar ao Governo do Estado.
A conselheira Dra. Cristina Lucia apresenta ao Conselho Curador da UENF o Sub.
Secretário da SEPLAG Dr. José Eduardo Castello Branco, o Presidente do Conselho
apresenta a UENF ao Sub. Secretário através de um breve histórico da Instituição
desde sua fundação e destacou que existe uma demanda do Governo do Estado para
que a UENF assuma o Ensino Superior da Região Norte/Noroeste Fluminense
englobando inclusive o ensino de nível superior ministrado pela FAETEC. O Dr. José
Eduardo comunicou ao Prof. Almy a existência de um projeto que incluiria a UENF em
uma parceria com a EMATER na recuperação das comportas dos canais de irrigação
que existem na Bacia do rio Paraíba e que servem também para evitar as constantes
enchentes que ocorrem na região de Campos, também falou de outros projetos que
envolvem inclusive a transferência de patrimônio à UENF, tais como a Fazenda em
Itaperuna onde funciona a escola agrícola e outra fazenda da EMATER em Italva. O
Prof José Geraldo levantou a inconveniência de absorção da Escola Agrícola,
informando conhecê-la e que possui prédios em péssimo estado de conservação, além
de possuir pequena área territorial, com topografia muito acidentada quase em sua
totalidade. O Prof. Almy e o Subsecretário da SEPLAG agendaram reunião para tratar
desses projetos e outros citados pelo Dr. José Eduardo como a possibilidade de
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Parcerias Público Privadas – PPP e da Comissão de Reestruturação das Indiretas,
criada pelo Governo para tratar do assunto. Item 4 – O Prof. Almy lembrou que a
Constituição Estadual destina um percentual da arrecadação para a Universidade
Pública, e submeteu ao Conselho a proposta de autonomia de gestão financeira da
UENF, a conselheira Dra. Cristina informou que pedirá a PGE um parecer sobre o
assunto, e o apresentará na próxima reunião. Item 5 – O Conselheiro Sr. Mauricio
Falcão reiterou a necessidade de se elaborar o regimento interno do Conselho
Curador, foi sugerido pelo Prof. Antonio Constantino a aprovação de algumas normas
para o regimento já na próxima reunião, foi solicitado também pelo Conselheiro que
este Conselho vote pela oficialização da participação dos convidados nas reuniões,
citando ser de grande importância a presença dos mesmos e esclarecendo que tal
solicitação visa evitar contestações futuras. O Presidente informou que tem a
prerrogativa de convidar outros participantes se achar necessário, ressaltando que
devido ao caráter informativo, é imprescindível a presença dos mesmos. O Prof. José
Geraldo, solicitou, com a concordância de todos os presentes, que as atas fossem
encaminhadas aos membros deste Conselho Curador, após as aprovações das
mesmas. Nada mais foi tratado. O Presidente às treze horas e quarenta minutos
confirmou a próxima reunião para o dia quatorze de maio na SECT, e deu por
encerrada a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida
e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros.
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