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1

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

2

SECT, no Rio de Janeiro, às quatorze 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 Técnicos Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e Representante do

6

Corpo Docente, Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro, dos Conselheiros indicados

7

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

8

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

9

Tecnologia - Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite, representante suplente da

10

Secretaria de Estado de Fazenda, Dr. Marcelo Barbosa Saintive, e os convidados,

11

Professor Marco Antonio Martins, Diretor Geral de Administração da UENF, e o

12

Professor Antonio Constantino, Chefe de Gabinete da UENF. Foi aberta a
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13

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

14

fez a leitura da pauta: 1 – Aprovação das atas da 56ª e 57ª reuniões, 2 – Informes, 3 –

15

Questões de Orçamento - 4 – Expansão da UENF. - 5 - Assuntos Diversos. Dando

16

início à reunião o Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos.

17

Primeiro item – Aprovação das atas da 56ª e 57ª reuniões: As Atas foram

18

aprovadas por unanimidade e assinadas pelos conselheiros sem ressalvas. Segundo

19

item: Informes – O Presidente informou ao Conselho que está sendo criado o

20

Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, para

21

tratar de questões comuns das Universidades Estaduais, informou também que no dia

22

de hoje o Reitor participou de Audiência Pública com a Comissão de Educação na

23

ALERJ, para tratar do orçamento da UENF e que outras reuniões internas já foram

24

realizadas com os diversos Centros da UENF com este mesmo objetivo. O Presidente

25

destacou a qualidade dos cursos oferecidos pela UENF e da avaliação positiva feita

26

pelo MEC, em que o modelo da UENF tem se tornado referência para outras

27

Universidades. Ressaltou, também, que a UENF forma graduados e pós-graduados em

28

números quase iguais, oferecendo à região Norte e Noroeste do Estado e até para fora

29

do País, recursos humanos qualificados e de alto nível. O Presidente informou que a

30

UENF tem um déficit de 85 (oitenta e cinco) servidores técnicos administrativos e de

31

pelo menos 35 (trinta e cinco) professores, sendo importante salientar que essas vagas

32

são de reposição, em virtude de aposentadorias e outras saídas, não sendo

33

considerado o crescimento da UENF nesses últimos anos. O Chefe de Gabinete, Prof.
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34

Antonio Constantino, informou ao Conselho que a UENF atravessa uma fase de

35

impressionante dinamismo, conforme apontam os índices acadêmicos e científicos,

36

caminhando a passos largos para o crescimento. Acrescentou, ainda, que o Conselho

37

Curador tem sido atuante em suas atribuições, e que a comunidade acadêmica tem

38

manifestado satisfação com o funcionamento do Conselho Curador. Terceiro Item –

39

Questões de Orçamento: O Diretor Geral de Administração da UENF, Prof. Marco

40

Antonio, informou ao Conselho que as bolsas para os estudantes cotistas da UENF não

41

estão sendo pagas, em função da falta de dotação orçamentária na Fonte 22 (Fundo

42

de Combate a Pobreza). Disse que solicitou junto à SEPLAG suplementação

43

orçamentária no valor de R$ 70.000,00/mês para atender os 280 estudantes cotistas

44

que, por força da lei de cotas, têm direito ao benefício e que, entretanto, até a presente

45

data não tinha nenhuma resposta. O Diretor Geral de Administração salientou ainda

46

que, conforme foi tratado na Audiência Pública na ALERJ, ainda permanecem

47

contingenciados 5 milhões de reais do orçamento 2009 da UENF para investimento,

48

provenientes da emenda parlamentar conjunta da Comissão de Orçamento e de

49

Educação da ALERJ. O Prof. Marco Antonio demonstrou preocupação na execução

50

destes recursos, caso os mesmos sejam liberados no final de exercício fiscal. Também

51

alertou que existem 3 milhões de reais contingenciados do orçamento para pagamento

52

de pessoal, e que há uma previsão de gastos com pessoal de aproximadamente R$

53

4,25 milhões de reais acima do orçamento liberado, necessitando uma suplementação

54

de R$ 1,25 milhões (considerando o descontingenciamento dos recursos para pessoal).
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55

Falou que este assunto está sendo tratado junto à SEPLAG. O Prof. Marco Antonio

56

disse que foi encaminhado à SECT o edital de concurso público para preenchimento de

57

35 vagas de professores associados, para reposição de vagas já autorizadas pelo

58

Governo, cujos concursos foram anulados pelo Conselho Universitário da UENF,

59

atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que exigiu a inclusão

60

de prova escrita. Disse que o impacto financeiro no orçamento de 2010 para a

61

contratação destes docentes é de aproximadamente R$ 3.150.000,00. Quarto Item –

62

Expansão da UENF: O Reitor explicou que prosseguem as negociações e estudos

63

para a expansão da UENF, e que o Governo do Estado e a UENF têm se empenhado

64

nesse sentido. Informou que as diversas reuniões e audiências públicas têm sido

65

realizadas no âmbito interno da Universidade, bem como também com prefeitos das

66

regiões Norte e Noroeste do Estado e membros do Governo apontam para uma breve

67

resolução dessa questão. Quinto Item - Assuntos Diversos - O Conselheiro Dr. Luiz

68

Edmundo falou ao Conselho que a FAPERJ poderá disponibilizar recursos suficientes

69

para que a Biofábrica localizada em Campos comece a funcionar, e que o modelo

70

adotado seria de atividade típica de incubadora de empresas, e que haveria a

71

participação da UENF e de empresários do setor, que atuariam juntos em pesquisas e

72

produção, o conselheiro entregou ao Reitor documentos referentes à atual situação da

73

Biofábrica, para estudo de viabilidade do empreendimento. O Conselheiro José

74

Geraldo manifestou ponto de vista contrário, relatando o fato de que a UENF não

75

concordou com este modelo sugerido há muitos anos, razão pela qual esta unidade
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76

ficou sob os cuidados da FENORTE. Nada mais foi tratado. O Presidente às dezesseis

77

horas e cinco minutos encerrou a reunião. Eu, Antonio Carlos Pinto, redigi a presente

78

Ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais Conselheiros.

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho

Marcelo Barbosa Saintive

Maurício Falcão Aguiar

Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite

Cristina Lucia de B. Vianna

José Geraldo de Araujo Carneiro

Antonio Carlos Pinto
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