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1

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões da

2

FAPERJ, no Rio de Janeiro, às doze horas, sob a Presidência do Professor Almy

3

Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com a presença dos Conselheiros

4

indicados pelo Conselho Universitário da UENF: representante do Corpo Docente, Prof.

5

José Geraldo de Araújo Carneiro e do representante dos Servidores Técnicos

6

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

7

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

8

Cristina Lucia de Barros Vianna, representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia -

9

Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite e os convidados, Professor Marco

10

Antonio Martins, Diretor Geral de Administração, e o Sr. Ruzio Farmy Cabral de

11

Oliveira, Auditor Interno, foi aberta a quadragésima quinta reunião do Conselho

12

Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da

13

44ª reunião, 2– Informes, 3 – Orçamento 2009, 4- Assuntos diversos. Dando início à

14

reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Primeiro item –

15

Aprovação da ata da 44ª reunião – A Ata da 44ª reunião foi aprovada por

16

unanimidade, Segundo item: Informes – Em primeiro lugar o Presidente informou ao

17

Conselho que dia 16 de agosto a UENF completa 15 anos, na comemoração que

18

acontecerá no Centro de Convenções no dia 29 de agosto serão homenageados, com

19

a entrega da medalha Darcy Ribeiro, os moradores de Campos dos Goytacazes que

20

assinaram a ata de constituição da UENF. Falou também do conceito que o curso de
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21

Zootecnia recebeu do ENADE, tendo sido um dos três no Brasil que obtiveram nota

22

máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, destacou a evolução ao

23

longo do tempo de todos os cursos ministrados na UENF e suas constantes melhoras

24

nas avaliações. Informou também que será marcada uma audiência pública em local e

25

data a ser definida para se discutir a absorção do IEPAM pela UENF, o presidente

26

informou ao Conselho que a UENF tem sido contemplada com a aprovação de diversos

27

projetos pela FAPERJ, citando como exemplo determinado edital onde 159 projetos

28

foram aprovados e, destes, 69 são de pesquisadores da UENF. Informou também que

29

a licitação para a construção do restaurante universitário está prevista para acontecer

30

no dia 05/09/2008, a intenção é de se investir ainda este ano pelo menos 1 milhão de

31

reais na construção, com término previsto para o final de 2009. Terceiro item -

32

Orçamento 2009 – O Professor Marco Antonio, Diretor Geral de Administração da

33

UENF, distribuiu aos membros do Conselho relatório da proposta orçamentária com

34

detalhamento de despesas, incluído o adicional de insalubridade e periculosidade. O

35

Conselheiro Dr. Luiz Edmundo falou da necessidade de se examinar o laudo de

36

insalubridade, tendo em vista o caráter punitivo da insalubridade, eis que a mesma é

37

causada pela Universidade, a fim de se elaborar meios que façam cessar o caráter

38

insalubre da atividade desempenhada pelo servidor. O Diretor Geral de Administração

39

da UENF explicou na tabela os limites orçamentários 2009 e manifestou preocupação

40

com o “congelamento” do valor para 2009, lembrou do aumento dos custos

41

operacionais da Universidade, e do esforço que a administração vem fazendo para

42

baixar tais custos, citando como exemplo o novo contrato firmado com a companhia

43

telefônica OI, que gerou uma significativa redução dos gastos com telefonia. A

44

Conselheira Dra. Cristina sugeriu ao Conselho Curador a elaboração de documento

45

demonstrando a necessidade de se manter o orçamento 2009 com o índice de

46

crescimento proposto pelo Conselho Universitário e com o mesmo fator de reajuste que

47

estão sendo dadas às Universidades Federais. Quarto item - Assuntos diversos – O

48

Presidente falou da necessidade de se discutir um plano único de salário para todas as
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49

Universidades Estaduais. Nada mais foi tratado. O Presidente às treze horas e quinze

50

minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente Ata, que depois

51

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

Antonio Carlos Pinto
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