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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

1

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, na sala de reuniões da

2

SECT, no Rio de Janeiro, às onze horas e vinte 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, Representante da

10

Secretaria de Estado de Fazenda, Dra. Fabiana Morais Braga Machado Brochado e os

11

convidados, Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral de Administração, Sra.

12

Maria Carolina Pinto Ribeiro, Coordenadora Geral de Convênios da SECT e o Sr. Ruzio

13

Farmy Cabral de Oliveira, Auditor Interno da UENF, foi aberta a quadragésima sexta

14

reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente fez a leitura da pauta: 1 –
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15

Aprovação da ata da 45ª reunião, 2 – Informes, 3 – Planejamento Orçamentário de 2008,

16

4 - Obras do Restaurante Universitário, 5 – Decreto nº 41373 de 30 de junho de 2008, 6

17

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

18

presença de todos, especialmente a Dra. Fabiana e D. Maria Carolina. Primeiro item –

19

Aprovação da ata da 45ª reunião – A Ata da 45ª reunião foi aprovada por

20

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

21

Conselho que foram pagas todas as dívidas trabalhistas dos servidores da UENF,

22

informou também que na avaliação do MEC a UENF foi classificada em 12º lugar entre

23

as melhores Instituições de Ensino Superior do país, destacando a evolução da UENF,

24

contrariando a crise que afeta todo o seguimento educacional há vários anos. O

25

presidente destacou a justa reivindicação dos

26

Universitário, informou também que foram aprovadas pelo Conselho Universitário as

27

regras para ascensão no plano de cargos e vencimentos dos servidores da UENF. O

28

Prof. Almy informou que, por ocasião da comemoração dos 15 anos da UENF, houve

29

no Centro de Convenções da UENF uma apresentação da escola de samba carioca

30

Mangueira, cujo enredo escolhido para o carnaval 2009 homenageia o educador Darcy

31

Ribeiro enquanto antropólogo, tendo sido este o idealizador da UENF. Informou

32

também que a licitação para a construção do restaurante universitário está prevista

33

para acontecer no dia 13/10/08, a intenção é de se investir ainda este ano pelo menos

34

1 milhão de reais nesta construção que tem término previsto para o final de 2009.

35

Terceiro item - Planejamento Orçamentário 2008 – O Professor Marco Antonio,

36

Diretor Geral de Administração da UENF, agradeceu o empenho da SEFAZ e da

37

SEPLAG no sentido de quitar as dívidas trabalhistas da UENF, informou ao Conselho

38

do projeto de implantação de um sistema de informações administrativas e falou do

39

impacto da súmula 228 do TST que toma por base de cálculo para o pagamento da

40

insalubridade e periculosidade o salário base do servidor e não o salário mínimo

41

federal, conforme dispõe o Art. 192 da CLT e a Súmula Vinculante nº 04 do STF,

42

aumentando consideravelmente o custo com a folha de pagamento do pessoal da

estudantes

pelo Restaurante
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43

UENF. Quarto item – Obras do Restaurante Universitário – O Sr. Ruzio Farme

44

informou que o Processo referente ao Restaurante Universitário está neste momento

45

sendo analisado pelo TCE, que solicitou informações diversas, e que as mesmas já

46

foram

47

esclarecimentos aos técnicos do TCE, que se tornaram inacessíveis com a atual

48

presidência do Órgão. O Edital de licitação da obra, inicialmente previsto para

49

agosto/08, agora deverá ocorrer em 13 de outubro de 2008. Quinto item- Decreto nº

50

41373 de 30 de junho de 2008 – Este Decreto trata da regulamentação dos convênios,

51

eis que até o presente momento não havia norma expressa que tratava do tema, a

52

princípio a Sra. Maria Carolina explicou que toda instituição deverá ter um coordenador

53

geral de convênios e um gestor de convênios, no caso da UENF ela sugere um gestor

54

de convênio para cada Centro da Universidade, o Reitor indicará as pessoas que

55

ocuparão os cargos, que terão seus nomes publicados no D.O, de acordo com os

56

Artigos 13 e 14 do Decreto 41373, esclareceu também que todos os convênios, antes

57

de serem assinados deverão ser encaminhados ao E.G.P/ Gabinete Civil para serem

58

analisados e que o gestor cadastrará todos os dados dos convênios no SIAFEM. O

59

Presidente solicitou informações a respeito da possibilidade da contratação temporária

60

de servidores sob o regime celetista utilizando recursos de convênios. A Dra. Fabiana

61

informou do precedente da SEFAZ, que utilizou o sistema e que vem funcionando

62

adequadamente. Dra. Carolina destacou a revogação de todas as legislações

63

anteriores que tratavam do tema e lembrou que todos os recursos depositados nas

64

contas de convênios deverão ser aplicados. O Prof. José Geraldo destacou que o

65

decreto impossibilita a remuneração de docentes por serviços prestados, ressaltando

66

ser este um ponto negativo que poderá gerar falta de iniciativa por parte dos

67

pesquisadores. O Prof Almy convidou a Dra. Carolina para ministrar um seminário na

68

UENF com o objetivo de esclarecer melhor as diretrizes do Decreto para a comunidade

69

universitária. Sexto item – Assuntos Diversos – O Conselheiro Sr. Maurício Falcão

70

Aguiar registrou a abertura dos cursos de capacitação para servidores da UENF e o

atendidas

pela

UENF,

destacou

também

a

dificuldade

em

solicitar
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71

impacto positivo da medida para os funcionários da Instituição. Nada mais foi tratado. O

72

Presidente às treze horas e quinze minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos

73

Pinto, redigi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e

74

pelos demais Conselheiros.

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho

José Geraldo de Araújo Carneiro

Cristina Lucia de Barros Vianna

Fabiana Morais Braga Machado Brochado

Maurício Falcão Aguiar

Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite

Antonio Carlos Pinto
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