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1

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões

2

da UENF, às quatorze horas e trinta minutos, sob a Presidência do Professor Almy

3

Júnior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF, com as presenças dos Conselheiros

4

indicados pelo Conselho Universitário da UENF: do representante dos Servidores

5

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

6

pelo Governo do Estado: representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

7

Gestão - Drª Cristina Lucia de Barros Vianna, representante da Secretaria de Fazenda

8

Dra. Fabiana Morais Braga Machado Brochado, e o convidado Professor Marco

9

Antonio Martins, Diretor Geral de Administração, foi aberta a quinquagésima reunião

10

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

11

Aprovação da ata da 47ª, 48ª e 49ª reuniões, 2 – Informes, 3 – Execução

12

orçamentária/2008, 4 – Orçamento 2009, 5 – Assuntos Diversos. Dando início à

13

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

14

– Aprovação da ata da 47ª, 48ª e 49ª reunião – As atas foram aprovadas. Segundo

15

item: Informes – 2.1 O Prof. Almy informou sobre convênio entre a Secretaria Especial

16

de Direitos Humanos da Presidência da República e a UENF para capacitação de

17

profissionais de educação em Direitos Humanos e Cidadania Plena, no valor de

18

quatrocentos e oitenta e cinco mil reais Esse convênio foi consequência de emenda
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19

parlamentar. O Projeto é destinado a ampliar o processo de capacitação de professores

20

da rede pública em direitos humanos, esses projetos que terão continuidade vão

21

viabilizar a política de direitos humanos. A partir de agora a Universidade vai negociar

22

para conseguir verba para o projeto de acessibilidade, o projeto, contratado através de

23

licitação, está quase pronto, faltando ser executado. No BNDES existe fonte de

24

financiamento para essa finalidade. 2.2 – O Prof. Almy informou sobre as obras de

25

manutenção do Centro de Convenções, há quatro meses a empresa responsável está

26

fazendo a obra, mas os problemas sempre acabam se repetindo, com a cheia do Rio

27

Paraíba entrou água em um dos auditórios, problema que também está sendo resolvido.

28

2.3 – O Reitor informou sobre os concursos para professor que estão suspensos porque

29

o Tribunal de Contas está exigindo que haja prova escrita e equiparação dos pontos

30

dados na avaliação de currículo que variam de acordo com a área. Continuou dizendo

31

que perdemos alguns professores, que passaram para universidades federais, e que

32

para algumas áreas está difícil atrair candidatos para os concursos. O Prof. Marco

33

Antonio ressaltou que a UENF nunca teve problemas de ação judicial por causa dos

34

concursos. A Dra Cristina informou da possibilidade de haver contingenciamento no

35

orçamento porque a arrecadação do Estado está caindo, houve também queda no

36

repasse dos royalties. O Prof. Almy ressaltou que quase todos os órgãos do Estado

37

tiveram aumento de salário, o que não ocorreu na UENF, e ele está trabalhando no

38

sentido

39

orçamentária/2009 - O Prof. Almy ressaltou que conseguiram executar quase 100%

40

do orçamento de 2008 e elogiou o empenho da equipe que mesmo no período de

41

recesso continuou trabalhando, o que permitiu que o material adquirido fosse recebido

42

e pago. Ressaltou que houve um aumento na Fonte 13, verba de convênio e que a

43

Universidade deve procurar arrecadar recursos de outras fontes. Vai ser encaminhado

44

um relatório para o Governo sobre a execução orçamentária de 2008. Falou da

de

conseguir

a

reposição

salarial.

Terceiro

item

–

Execução
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45

importância da Universidade crescer em Macaé, criando curso na área de petróleo,

46

energia e meio ambiente. Ressaltou que os professores, individualmente, tiveram

47

grande capacidade de captação de recursos da FAPERJ, FINEP, CNPq,

48

PETROBRAS e FNDE, num total aproximado de 30 milhões de reais que retornou

49

para o Estado em forma de manutenção. A Dra. Cristina falou da importância de

50

ampliar a capacidade de arrecadar recursos e apresentar para o Governo uma

51

prestação de contas onde ficasse bem evidente essa capacidade. Quarto item da

52

pauta – Orçamento 2009 – O Prof. Marco Antonio apresentou a proposta do

53

orçamento para 2009, que vai anexa a esta ata, ressaltando que é a proposta

54

aprovada no CONSUNI, e que a ALERJ aprovou como havia sido encaminhada. Falou

55

da preocupação por não ter havido aumento no valor da Fonte 00. Continuou dizendo

56

que em 2008 foi possível fazer muita coisa porque houve a liberação de recursos e

57

que existe a necessidade de um cronograma de liberação das verbas, o que vai ser

58

solicitado ao governo. Em 2008 houve o cancelamento da compra de um ônibus e de

59

geradores porque não seriam entregues no prazo necessário para que fosse efetuado

60

o pagamento. A prioridade em relação à questão pessoal é conseguir o pagamento de

61

insalubridade e periculosidade. O Prof. Almy falou da necessidade de construir a

62

Biblioteca e dos projetos de expansão da Universidade. Acredita que em Macaé será

63

mais fácil esse processo, em Italva a Prefeitura funciona numa fazenda do estado

64

onde poderia ter o curso de Zootecnia. A fazenda não está bem conservada e tem

65

maquinário abandonado. A Dra. Cristina, que é Subsecretária de Patrimônio da

66

SEPLAG ficou de verificar a situação da fazenda. O Prof. Marco Antonio tem

67

expectativa de em 2009 haver maior apoio aos estudantes carentes, com bolsa de

68

auxílio alimentação e moradia. Quinto item da pauta – Assuntos Diversos – o Sr.

69

Maurício solicitou o contrato de trabalho do pessoal terceirizado para examinar. Nada

70

mais foi tratado. O Presidente às dezesseis horas e vinte minutos encerrou a reunião e
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71

convidou os Conselheiros para verificarem as obras que estão sendo executadas no

72

campus. Eu, Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein, redigi a presente Ata, que depois

73

de lida e aprovada vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros.
Almy Junior Cordeiro de Carvalho

Cristina Lucia de Barros Vianna

Fabiana Morais Braga Machado Brochado

Maurício Falcão Aguiar

Maria Beatriz Pessanha Boescheschenstein
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