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1

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões da

2

SECT, no Rio de Janeiro, às treze horas e vinte minutos, sob a Presidência do

3

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

4

Conselheiros indicados pelo Conselho Universitário da UENF: Representante dos

5

Servidores

6

justificadamente o representante do Corpo Docente, Prof. José Geraldo de Araújo

7

Carneiro, dos Conselheiros indicados pelo Governo do Estado: representante da

8

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Drª Cristina Lucia de Barros Vianna,

9

representante suplente da Secretaria de Ciência e Tecnologia - Dr. Roberto Guimarães

10

Boclin, representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda, Dr. Marcelo

11

Barbosa Saintive, e os convidados, Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral de

12

Administração da UENF. Foi aberta a quinquagésima quinta reunião do Conselho

13

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

14

54ª reunião, 2 – Informes, 3 – Andamento da Execução Orçamentária 4 – Prestação de

15

Contas dos convênios com a FINEP, 5 - Assuntos Diversos. Dando início à reunião o

16

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

17

Aprovação da ata da 54ª reunião - A ata será aprovada na próxima reunião.

18

Segundo item: Informes – O Presidente deu boas vindas ao Representante da

19

Secretaria Estadual de Fazenda, Dr. Marcelo Saintive, teceu um breve relatório da

20

história e da estrutura da UENF e o apresentou aos demais Conselheiros. O Presidente

21

destacou a capacidade da Secretaria Estadual de Fazenda na administração dos

Técnicos

Administrativos,

Sr. Maurício Falcão

Aguiar e

ausente
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22

recursos estaduais e falou que os pagamentos efetuados ao longo deste ano aos

23

diversos credores da UENF elevaram o prestígio da Universidade em toda a região

24

norte-noroeste do Estado. O Presidente também destacou a economia no quesito

25

telecomunicações que está destacada no relatório de despesas mensais com as

26

concessionárias que já foi objeto de discussão em reuniões anteriores, falou também

27

do projeto de economia de energia elétrica que a UENF se apressa em aderir, tomando

28

diversas providencias no sentido de se racionalizar o uso deste importante item de

29

consumo, com relação à água, o Presidente destacou que esta em andamento um

30

processo de informação de caráter educacional junto à comunidade universitária

31

visando a economia e a racionalização do uso da água. Informou ao Conselho que o

32

Centro de Convenções da UENF está sendo objeto de intervenção da ODEBRECH

33

devido às infiltrações apresentadas logo após o término da construção, esperando para

34

breve a resolução desse problema. O Presidente informou ao Conselho que o

35

Presidente do TCE, por ocasião da audiência solicitada pelo Reitor, manifestou parecer

36

favorável ao Edital específico para admissão de professores pela UENF e que tem sido

37

objeto de questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, o Reitor espera que os

38

demais Conselheiros do Tribunal acompanhem o Presidente do órgão no seu voto a fim

39

de que, finalmente, o certame se realize. Terceiro Item – Andamento da Execução

40

Orçamentária: O Diretor Geral de Administração da UENF, Prof. Marco Antonio

41

apresentou ao Conselho a execução orçamentária 2009, através de diversos relatórios

42

distribuídos aos Srs. Conselheiros, e explicando os itens solicitados, destacou que o

43

contingenciamento dos recursos destinados às obras, principalmente as do projeto de

44

acessibilidade dos deficientes físicos às instalações da Universidade é motivo de

45

preocupação. O Conselheiro Dr. Marcelo Saintive informou que o Estado, através da

46

Secretaria Estadual de Fazenda, tem observado a aplicação do índice obrigatório de

47

alocação de recursos para a área de educação. O DGA também informou que os

48

recursos da cota centralizada FAPERJ referente ao 1º semestre extrapolou o

49

inicialmente previsto para o período. Explicou aos Srs. Conselheiros as informações
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50

referentes a fonte 13 e aos recursos recebidos de diversos convênios, prestando

51

informações com relação a execução orçamentária expresso nas planilhas distribuídas.

52

O DGA também explicou aos Conselheiros que a previsão de receitas para o ano de

53

2010 já foi aberta e que a estimativa para as fontes 10 e 13 será de 15 milhões de reais

54

para o ano vindouro. Quarto item – Prestação de Contas dos convênios com a

55

FINEP – O Prof. Almy distribuiu aos Conselheiros relatório com detalhes da prestação

56

de contas dos convênios com a FINEP, para que os mesmos os analisem e se

57

necessário, solicitem maiores esclarecimentos na próxima reunião, falou também que

58

as obras cujos recursos da FINEP já foram disponibilizados, estão sendo executadas e

59

algumas já estão em fase final de execução. Quinto Item – Assuntos Diversos - O

60

Presidente informou que a UENF adotou o programa de formação dos professores em

61

atividades para a conclusão de nível de graduação com o consórcio CEDERJ,

62

esperando que se obtenha um melhor nível dos professores que hoje estejam em

63

atividades. O Presidente às quinze horas e dez minutos encerrou a reunião. Eu,

64

Antonio 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

Marcelo Barbosa Saintive

Maurício Falcão Aguiar

Cristina Lucia de Barros Vianna

Roberto Guimarães Boclin

Antonio Carlos Pinto
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