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1

Aos nove dias do mês de julho 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 dos

4

Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF: representante do Corpo

5

Docente, Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro e do representante dos Servidores

6

Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e dos Conselheiros indicados pelo

7

Governo do Estado: representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-

8

Drª Cristina Lucia de Barros Vianna, representante da Secretaria de Ciência e

9

Tecnologia- Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite e os convidados Professor

10

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

11

de Campos, Chefe de Gabinete e o Sr. Ruzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno,

12

foi aberta a quadragésima quarta reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor

13

Presidente fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 43ª reunião, 2– Informes, 3 –

14

Orçamento 2009, 4- Assuntos diversos. Dando início à reunião o Presidente

15

cumprimentou e agradeceu a presença de todos, Primeiro item – Aprovação da ata

16

da 43ª reunião – Ata da 43ª reunião aprovada por unanimidade; Segundo item:

17

Informes –Em primeiro lugar o Presidente agradece a Conselheira Cristina Vianna pelo

18

seu empenho na liberação dos recursos orçamentários para o restaurante universitário.

19

O Presidente informa que a EMOP e a Construtora Odebrecht já estão trabalhando no

20

Centro de Convenções para acertar problemas decorrentes da construção, o prazo
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21

previsto para conclusão serão 60 dias. Informa, também, que a UENF está adquirindo

22

equipamentos para o Centro de Convenções, tais como equipamentos para

23

sonorização, mobiliário, entre outros. O Presidente agradece ao Conselheiro Luiz

24

Edmundo por colaborar nas relações com a EMOP, manifesta que isso possibilitou que

25

tudo fluísse muito bem. O Presidente falou do sucesso do 13º Encontro de Iniciação

26

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

27

Convenções, onde tivemos quatrocentos bolsistas apresentando seus trabalhos.

28

Durante o Encontro foram recebidas na UENF personalidades importantes do meio

29

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

30

FAPERJ, Professor Ruy Garcia Marques e o seu diretor científico, Professor Jerson

31

Lima; o diretor da Academia Brasileira de Ciências, Professor Paulo de Góes, entre

32

outros, que participaram de mesas-redondas. Falou também da premiação à FAPERJ

33

com a Medalha Darcy Ribeiro, recebida por seu presidente, professor Ruy Garcia

34

Marques e da importância dessa agência de fomento para o desenvolvimento da

35

UENF. O Presidente informou que foi autorizado o reajuste nas bolsas provenientes do

36

programa de descentralização orçamentária FAPERJ/UENF. Os valores foram

37

reajustados para os mesmos níveis do CNPq, sendo R$ 1.200,00 para mestrado e R$

38

1.800,00 para doutorado, como também reajustadas as bolsas de apoio acadêmico.

39

Informa, ainda, que houve um aumento do quantitativo de bolsas que são concedidas

40

diretamente pela FAPERJ. O Presidente informa que na elaboração da proposta

41

orçamentária para o exercício de 2009, está incluindo o projeto de acessibilidade da

42

UENF, que vai contemplar todas as pessoas com necessidades especiais. Recursos

43

para a implantação do projeto da ordem de R$ 2,5 milhões de reais. O Presidente faz o

44

registro da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias onde a ALERJ aprovou para

45

a UERJ o índice constitucional de 6%. Comenta que o presidente da Comissão de

46

Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj – deputado Edson

47

Albertassi manifesta a existência de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC),

48

onde se estabelece um índice constitucional para a UENF e UEZO. O Reitor da UENF
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49

tem buscado entendimentos nesse sentido, e a proposta é de um índice de 2 a 3% em

50

princípio, principalmente se tiver que cumprir com a determinação de expansão

51

regional. O Presidente registra a preocupação com o decreto nº 41.373 de 30 de junho

52

de 2008, que trata dos procedimentos a serem adotados na celebração e execução de

53

convênios no âmbito institucional, numa primeira análise considerou que esse decreto

54

determina uma centralização procedimental que poderá ser um complicador, tendo em

55

vista a dimensão dos convênios que a instituição administra. O Conselheiro, Professor

56

José Geraldo, solicita ao Presidente a leitura do artigo 8º e incisos do referido decreto,

57

in verbis:

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Segue-se diversos comentários buscando entender o sentido do texto. O Presidente

80

considerou que num primeiro momento, pode gerar desestímulo à captação de

81

recursos. Concluiu-se pela formalização junto a Secretaria de Estado da Casa Civil

82

para melhor entendimento na aplicação do decreto em questão. O Presidente informou

83

que a Prefeitura do município de Macaé, através de convênio com a UENF, repassou

84

R$ 450 mil reais para finalização da obra do Laboratório de Meteorologia. Terceiro

85

item- Orçamento 2009 – A proposta orçamentária que vai ser apresentada foi

86

planejada pelo Conselho Universitário. Foi elaborada levando-se em conta o índice

87

constitucional de 2%. A proposta orçamentária também contempla uma reposição

Art. 8º - É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênio, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
I – realização de despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;
II – pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas Federal,
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
III – aditamento prevendo alteração do objeto;
IV – utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que
em caráter de emergência;
V – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII – realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de
legislação específica;
VIII – realização de despesas com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente às seguintes
exigências:
1. sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
2. das quais não contem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou de servidores públicos;
3. que constem claramente no plano de trabalho;
4. que tenham caráter acessório ao objeto principal do convênio.
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88

salarial com o mesmo fator de reajuste que está sendo dado às Universidades

89

Federais. O Presidente explicou que a idéia é pedir a equiparação com o primeiro nível

90

das Universidades Federais. O Diretor Geral de Administração, Professor Marco

91

Antônio, comentou sobre a edição da súmula nº 228 do Tribunal Superior do Trabalho,

92

que altera a base de cálculo do adicional de periculosidade e insalubridade,

93

desvinculando do salário mínimo e vinculando o seu cálculo ao salário básico. Os

94

efeitos dessa mudança foram incluídos na proposta orçamentária. Considerou,

95

também, a equiparação com a UERJ no valor do auxílio creche; a expansão da UENF

96

para os municípios de Itaperuna e Macaé. Explicou que incluiu na proposta o valor

97

residual de 3 milhões, para que possam dar continuidade ao projeto do restaurante

98

universitário, pois não haverá tempo hábil para utilizar todo o recurso liberado no

99

presente exercício. A proposta contempla o projeto de acessibilidade; a construção de

100

uma quadra poliesportiva; a construção de um prédio para o Espaço da Ciência. O

101

Presidente explicou que o Espaço da Ciência proporciona a difusão e popularização da

102

ciência, onde se tem um museu vivo (com animais taxidermizado); a construção de um

103

anexo para a Casa de Cultura Villa Maria, visando a preservação da casa. A proposta

104

para o orçamento de 2009 totaliza em 244 milhões de reais. O Presidente considera

105

esse valor adequado e factível. Quarto item - Assuntos diversos – O Presidente

106

registra a situação atual por que passa a UENF, somente este ano, apesar do salário

107

oferecido, já perdeu de 5 a 6 professores que ingressaram em outra instituição. Já se

108

planeja a implantação de um DINTER – um doutorado entre instituições, principalmente

109

na área de educação. Lembra que na implantação da UENF, o salário era um atrativo,

110

pois seu valor correspondia ao dobro das instituições federais, e com isso atraiu

111

excelentes professores. Considera que um atrativo seria voltar a pagar a interiorização,

112

correspondendo seu valor o dobro das instituições federais acrescido de 20%. O

113

Conselheiro Maurício perguntou se esse acréscimo de 20% beneficiaria somente aos

114

docentes ou se abrangeria a todos os servidores, o Presidente respondeu que seria

115

para beneficiar a todos. Nada mais foi tratado. O Presidente às treze horas e cinco
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116

minutos encerrou a reunião. Eu, Solange Nicolau Pereira, redigi a presente Ata, que

117

depois de lida e aprovada, vai por mim 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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