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1

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões da

2

FAPERJ, no Rio de Janeiro, às onze horas e trinta minutos, sob a Presidência do

3

Professor Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com a presença do Vice-

4

Reitor Professor Antônio Abel Gonzalez Carrasquilla, dos Conselheiros indicados pelo

5

Conselho Universitário da UENF: representante do Corpo Docente, Prof. José Geraldo

6

de Araújo Carneiro e do representante dos Servidores Técnicos Administrativos, Sr.

7

Maurício Falcão Aguiar e dos Conselheiros indicados pelo Governo do Estado:

8

representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Drª Cristina Lucia

9

de Barros Vianna, representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia - Dr. Luiz

10

Edmundo Horta Barbosa Costa Leite e os convidados, Professor Marco Antonio

11

Martins, Diretor Geral de Administração, Professor Antonio Constantino de Campos,

12

Chefe de Gabinete e o Sr. Ruzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno, foi aberta a

13

quadragésima terceira reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente

14

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 42ª reunião, 2 – Informes, 3 –

15

Prestação de contas dos Ordenadores de despesas, 4- Restaurante Universitário, 5 -

16

Assuntos diversos. Dando início à reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a

17

presença de todos. Primeiro item – Aprovação da ata da 42ª reunião – Ata da 42ª

18

reunião aprovada por unanimidade; Segundo item: Informes – O Presidente informou

19

que a Universidade conseguiu aprovar recursos através de edital FINEP/CT-Infra da

20

ordem de R$ 2 milhões de reais para execução de projetos institucionais de

21

modernização e recuperação de infra-estrutura física. Tais recursos serão aplicados

22

nas instalações elétricas e de climatização, que essas melhorias proporcionarão

23

economia mensal em torno de R$50 mil reais. Comentou que um dos prédios da UENF

24

com ar condicionado central gasta em torno de R$100 mil reais por mês. O Presidente
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25

lembrou que a decisão do Colegiado Executivo na elaboração do edital FINEP, foi de

26

priorizar investimentos na rede elétrica e de climatização de toda a instituição, e que

27

esse resultado demonstra que a decisão foi acertada. O Presidente pediu ao Auditor,

28

Sr.Rúzio, que explicasse a respeito de um antigo convênio assinado entre a FENORTE

29

e a FINEP de Apoio Institucional à UENF, em relação à contrapartida Fenorte, que no

30

momento da prestação de contas não foi devidamente comprovada. A FINEP

31

oficialmente está exigindo a comprovação dessa contrapartida, e o Sr. Auditor disse

32

que o não atendimento a essa exigência pode gerar inscrição do Estado no CADIN –

33

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, mas que tal

34

problema está sendo resolvido. O Conselheiro, Professor José Geraldo, lembrou que o

35

Campus está muito escuro e que isso incomoda principalmente aos que estendem o

36

expediente até mais tarde. O Presidente explicou que alguns superpostes foram

37

apagados a pedido dos pesquisadores, pois os mesmos estavam influenciando em

38

alguns experimentos. O projeto atual é de colocar postes mais baixos. O Presidente

39

informou que no dia 17 do mês em curso a universidade iniciará o 13º Encontro de

40

Iniciação Científica e a 8ª Mostra de Pós-Graduação, o evento acontecerá no Centro de

41

Convenções, onde teremos quatrocentos bolsistas apresentando seus trabalhos.

42

Durante o Encontro estarão na UENF personalidades importantes do meio acadêmico,

43

como o presidente da CAPES, Professor Jorge Guimarães; o presidente da FAPERJ,

44

Professor Ruy Garcia Marques e o seu Diretor Científico, Professor Jerson Lima; o

45

diretor da Academia Brasileira de Ciências, Professor Paulo de Góes, entre outros, que

46

participarão de mesas-redondas. Durante o Encontro acontecerá o Fórum de Ciência e

47

Tecnologia onde reunirá os profissionais que atuam na área de C&T. Foi anunciado o

48

término da obra do fechamento do restante da área do Campus, com cerca de tela. E

49

que o Centro de Convenções logo após o Encontro de Iniciação Científica entrará em

50

obras, sob responsabilidade da construtora, para acertar problemas decorrentes da

51

construção. Quanto ao Plano de Cargos e Vencimentos, o Presidente informou que o

52

Conselho Universitário continua discutindo as regulamentações de enquadramentos e
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53

progressões, com aplicação de regra única para estimular a produção científica,

54

fazendo com que o professor se volte para a captação de recursos. O Presidente se

55

pronunciou no sentido de conversar com o Estado para que se implante um plano único

56

de salários para as universidades estaduais. O Diretor Geral de Administração,

57

Professor Marco Antônio, comunicou que foi publicado no Diário Oficial, o calendário

58

para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2009. Também falou

59

que ainda não foi pago o remanescente do processo das dívidas de pessoal de

60

exercícios anteriores – DEA. Informou que recebeu o telefonema da Superintendente

61

das despesas de pessoal do Estado, Sra Beth Fragoso, que avisou que as

62

providências para o respectivo pagamento seriam tomadas, mas que até o presente

63

momento o pagamento não foi efetuado. Informou, também, que tem recebido

64

cobranças internas dos professores que tem direito ao recebimento. O Presidente disse

65

que em conversa com o Sr. Secretário de Planejamento e Gestão, este disse que daria

66

prioridade ao processo. Terceiro item – Prestação de contas dos Ordenadores de

67

despesas – O Presidente pediu ao Auditor, Sr. Rúzio, que falasse sobre o processo de

68

prestação de contas. O Auditor explicou que devido a problemas na montagem do

69

processo, ficou impedido de apresentar as três vias para que os Conselheiros

70

pudessem proceder a análise da mesma. Com apenas 01 via do processo, foi

71

encaminhado para a Conselheira, Sra Cristina Vianna, que após analisar encaminhará

72

o processo para o Conselheiro Luiz Edmundo. Ficou estabelecido que os demais

73

membros receberão as cópias diretamente na UENF. A discussão para a aprovação

74

será na próxima reunião deste Conselho. O Presidente ficou de confirmar com o Sr.

75

Presidente da FAPERJ, para que a próxima reunião possa ser realizada no mesmo

76

local. Quarto item –– Restaurante Universitário – O Presidente comunicou que

77

encaminhou ofício para o Subsecretário de orçamento solicitando a liberação dos

78

recursos contingenciados, da ordem de R$ 5 milhões de reais, para que possa dar

79

início ao processo de licitação do restaurante universitário. O Diretor Geral de

80

Administração explicou que o processo licitatório está pronto, apenas aguardando a
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81

liberação do orçamento. O Auditor, a pedido do Presidente, explicou sobre a obrigação

82

do uso da tabela de preços da EMOP para realização das obras. Disse que a UENF

83

conseguiria índices menores do que os da tabela, principalmente quando da

84

participação de empresas da região. O Conselheiro, Professor Luiz Edmundo, fez um

85

histórico sobre a criação da tabela EMOP, que reclamações sempre existiram, mas que

86

é preciso seguir uma parametrização para a realização de obras. Disse que os índices

87

da tabela EMOP são referência. O Conselheiro sugeriu que se consultasse o Sr. Renan

88

na EMOP, para orientar na obra do restaurante universitário. O Presidente disse que o

89

projeto do restaurante já está pronto. Quinto item - Assuntos diversos – O

90

Presidente informou que está em fase de elaboração o projeto de acessibilidade da

91

UENF, que vai contemplar todas as pessoas com necessidades especiais. Estima-se

92

recursos para a implantação da ordem de R$ 2 milhões de reais. O Prof. José Geraldo

93

reiterou sua solicitação de que as atas sejam encaminhadas aos conselheiros, após as

94

suas aprovações pelo Conselho. O Conselheiro Sr. Maurício Falcão perguntou à DGA

95

sobre o processo de insalubridade/periculosidade, e foi informado de que o mesmo se

96

encontra na assessoria jurídica para análise. Disse também que já tem recebido novas

97

demandas, mas que isso não vai atrasar o andamento do processo. Nada mais foi

98

tratado. O Presidente às treze horas e cinco minutos encerrou a reunião. Eu, Solange

99

Nicolau Pereira, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim

100

assinada e pelos demais Conselheiros.

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho

José Geraldo de Araújo Carneiro
Cristina Lucia de Barros Vianna

Maurício Falcão Aguiar
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite

Solange Nicolau Pereira
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