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1

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões da

2

SECT, no Rio de Janeiro, às treze horas, sob a Presidência do Professor Almy Júnior

3

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

4

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

5

Geraldo

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, Representante da Secretaria de Estado

10

de Fazenda, Dra. Fabiana Morais Braga Machado Brochado e o convidado Senhor

11

Antonio Constantino de Campos, Chefe de Gabinete da UENF, foi aberta a

12

quinquagésima primeira reunião do Conselho Curador da UENF. O Senhor Presidente

13

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação da ata da 50ª reunião, 2 – Informes, 3 – Concurso

14

Público para Admissão de Professor, 4 - Assuntos Diversos. Dando início à reunião o

15

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

16

Aprovação da ata da 50ª reunião - A Ata da 50ª reunião foi aprovada por

17

unanimidade, Segundo item: Informes – O Presidente informou ao Conselho que os

18

problemas estruturais do Centro de Convenções permanecem e que já comunicou o

19

fato ao Presidente da EMOP e da ODEBRECHT, segundo o Prof. Almy todo o piso do

20

pavimento superior do Centro de Convenções deve ser refeito no que diz respeito a

21

sua impermeabilização, a fim de que cessem as infiltrações no teto do pavimento

22

inferior, também devem ser construídos “poços de rebaixamento” no piso inferior para

de

Araújo

Carneiro

e

do

representante

dos

Servidores

Técnicos

Av. Alberto Lamego, 2000 – Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28013-602
Tel.: (22) 27397003 - Fax: (22) 27397173 – e-mail: ccurador@uenf.br

CONSELHO CURADOR

23

que se evite os alagamentos no local. O Conselheiro Professor José Geraldo disse que

24

tem se verificado uma qualidade muito aquém da esperada nos serviços prestados pela

25

empresa de manutenção de área verde que atua no campus da UENF, informação

26

compartilhada também pelo Conselheiro Mauricio Falcão, o Professor Almy informou

27

que está ciente dos problemas e que está fiscalizando a qualidade dos serviços

28

prestados pelas empresas terceirizadas, tendo já, inclusive advertido a empresa que

29

presta os serviços de jardinagem. O Prof. Constantino ponderou que a estrutura da

30

prefeitura do campus da UENF foi feita recentemente e que já se tem verificado

31

melhoras substanciais nas áreas de atuação sob a responsabilidade da Prefeitura do

32

Campus da UENF. Terceiro item - Concurso Público para admissão de Professor –

33

Professor Almy explicou que o modelo de concurso público aplicado pela UENF nestes

34

15 anos de existência não adota a prova escrita devido à grande especificidade de

35

cada área, no entanto, o TCE RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)

36

exige a prova escrita, tendo inclusive, vários concursos em andamento suspenso pelo

37

TCE neste momento por causa da exigência do exame escrito, informou que a

38

Universidade se prepara para atender a exigência do TCE até para não retardar mais a

39

admissão de professores na UENF. O Presidente informou que já solicitou uma

40

audiência com o Presidente do TCE para tratar de assuntos que envolvem a UENF,

41

entre os quais, o da exigência de prova escrita em seus concursos públicos para

42

admissão de professores. Quarto item – Assuntos Diversos – O Prof. Almy começou

43

o quarto item da pauta comunicando ao Conselho que houve CANCELAMENTO de

44

recursos da UENF da ordem de 5 milhões de reais em favor da PMERJ (Policia Militar

45

do Estado do Rio de Janeiro), conforme Decreto nº41.680/2009, e mostrou

46

preocupação com o rumo tomado pelas decisões governamentais de se cancelar

47

recursos destinados à educação, ciência e tecnologia. O Presidente falou também que

48

houve um CONTIGENCIAMENTO de mais 3 milhões no orçamento da Universidade e

49

que esses valores somados representam um percentual significativo no valor total do

50

orçamento previsto para 2009, e demonstrou especial preocupação com o
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51

cancelamento de valores do orçamento. O Conselheiro Dr. Edmundo ponderou dizendo

52

que os cortes inevitáveis nos setores devem ser feitos de forma compreensível. Dra

53

Cristina falou ao Conselho sobre a questão patrimonial da fazenda da EMATER, no

54

Norte Fluminense, que está subutilizada e que é interessante se tentar a transferência

55

da propriedade para a UENF, via permissão de uso. O Prof. Antonio Constantino

56

ponderou que a EMATER poderia inclusive dinamizar seus programas com uma

57

interação com a Universidade, já que a UENF levaria para a região cursos de

58

graduação, pós-graduação e vários projetos de pesquisa e extensão, alavancando

59

inclusive a economia da região. O Reitor Prof Almy informou que a UENF sempre terá

60

interesse em parcerias neste sentido. O Prof. José Geraldo solicita ao Presidente a

61

criação de uma estrutura administrativa na UENF para a área de importação a fim de

62

auxiliar os professores nos processos de importação. Nada mais foi tratado. O

63

Presidente às quatorze horas e vinte e cinco minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio

64

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

65

assinada e 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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