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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

1

Aos vinte e oito de outubro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões da SECT, no

2

Rio de Janeiro, às doze horas, sob a Presidência do Professor Almy Júnior Cordeiro de

3

Carvalho, Reitor da UENF, com as presenças dos Conselheiros indicados pelo

4

Conselho

5

Administrativos, Sr. Maurício Falcão Aguiar e Representante do Corpo Docente, Prof.

6

José Geraldo de Araújo Carneiro, dos Conselheiros indicados pelo Governo do Estado:

7

representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Drª Cristina Lucia

8

de Barros Vianna, representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia - Dr. Luiz

9

Edmundo Horta Barbosa Costa Leite, representante suplente da Secretaria de Estado

10

de Fazenda, Dr. Marcelo Barbosa Saintive, e os convidados, Professor Marco Antonio

11

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

12

Chefe de Gabinete da UENF. Foi aberta a qüinquagésima nona reunião do Conselho

13

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

Universitário

da

UENF:

Representante

dos

Servidores

Técnicos
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14

58ª reunião, 2 – Informes, 3 – Questões de Orçamento, 4 – Assuntos Diversos. Dando

15

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

16

Primeiro item – Aprovação da ata da 58ª reunião - a Ata não pode ser aprovada,

17

atendendo a algumas alterações. O Prof. Constantino apresentou-me como nova

18

secretária do Conselho, enfatizando como objetivo principal, o aperfeiçoamento dos

19

registros nas Atas, o que diz ser um resumo fiel da reunião. Pediu paciência aos

20

conselheiros à minha eventual falta de conhecimentos técnicos. O Prof. José Geraldo

21

pediu que fizesse algumas alterações ortográficas. Segundo item: Informes -

22

Expansão da UENF: o Prof. Almy relatou que foi bastante produtiva a reunião do

23

Conselho Universitário (CONSUNI), que ocorreu no dia 23/10/2009 em que se discutiu

24

vários assuntos, dentre eles a expansão da universidade para Macaé, pois as

25

autoridades locais pressionavam para que esta acontecesse. Aprovado pelo Conselho

26

cabe

27

UENF/CEDERJ/FNDE: ainda neste Conselho (CONSUNI) foi aprovado o Convênio de

28

R$ 12.500.000.00, para serem utilizados em materiais bibliográficos, bolsas de

29

professores, diárias, laboratórios, entre outros. A Drª. Cristina Vianna pergunta como

30

conseguem o Convênio, se exigem a titularidade do imóvel onde está a instituição do

31

recurso. Comentou ainda, que estava com uma situação semelhante para resolver,

32

pois esperavam há 20 anos para receber o recurso. Então, o Prof. Almy acrescenta que

33

é o terceiro recurso desta natureza recebido pela UENF, que o FNDE não pede tal

34

comprovação, que hoje a FINEP que vem fazendo essa exigência; Informou sobre a

agora

ao

Governo

liberar

a

contratação

de

pessoal;

Convênio
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35

criação de dois novos laboratórios vinculados ao Laboratório de Sanidade Animal

36

(LSA); Aniversário do Prof. Darcy Ribeiro: o Prof. Almy informou sobre a data de

37

aniversário do então falecido Prof. Darcy Ribeiro, e que houve uma comemoração na

38

Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), localizada em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

39

Comentou a possibilidade de haver uma reunião do Conselho Curador naquele lugar;

40

Mostra de Extensão (Semana de Ciência e Tecnologia): a UENF juntamente com o

41

CEFET Campos e UFF realizaram atividades como palestras, cinemas, visitação ao

42

Espaço da Ciência, etc. Onde contaram com a visita de aproximadamente 1500

43

estudantes do ensino médio; Fórum de graduação: foi realizado no dia 06/10, para

44

discutir as novas perspectivas da graduação na universidade. No entanto, o tempo foi

45

curto e não se cumpriu a pauta prevista, e este teve continuidade no dia 08/10. A

46

Câmara I teve como tema “Ingresso à universidade, avaliação, regulação e supervisão

47

da graduação”. A Câmara II discutiu “Formação curricular” e a Câmara III abordou o

48

tema “Expansão da graduação na UENF”; III Semana do Servidor: com início no dia

49

03/11 e término no dia 06/11, conta com a organização da Gerência de Recursos

50

Humanos da UENF, e serão realizadas várias atividades; Recebimento de Prêmio

51

Institucional: a UENF recebeu pela segunda vez em Brasília, durante a semana de

52

Ciência e Tecnologia, o prêmio destaque do ano na Iniciação Científica. Este prêmio

53

abre portas para captar recursos, com isso pode-se também abrir mais vagas para

54

mestrado e doutorado e todos os alunos poderão ser contemplados com bolsa; Visita

55

do CA (CAPES): a CAPES visitou o programa de pós-graduação do Curso de Biologia
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56

para avaliação. No momento, aguarda-se o resultado; Elaboração do CT-INFRA da

57

FAPERJ: é um recurso utilizado para melhoria da infraestrutura das universidades

58

estaduais. O Prof. Almy cita que é difícil competir com a UFRJ para conseguir estes

59

recursos, já que a referida universidade é consolidada e tradicional e fica com quase 50

60

% dos mesmos, elogiando sua competência e capacidade; Avanços no PDI: o plano de

61

desenvolvimento institucional está sendo construído pela UENF através de várias

62

frentes de trabalho; Concursos: o Prof. Almy informa que há deficiência no quadro de

63

professores e que a reposição está sendo solicitada através de concurso público.

64

Quanto ao processo solicitando autorização para a realização do referido concurso, a

65

Dra. Cristina Vianna diz que, para esse ano, não mais será possível. O Prof. Almy

66

alerta que o Centro de Ciências do Homem (CCH) perdeu 15 professores que foram

67

para outras instituições como UFRJ, UFF, etc. O Prof. Marcos diz que são R$

68

3.200.000,00 com despesa de pessoal, pois, além de muitos servidores terem deixado

69

os quadros da universidade, não se deixou de gastar. O Dr. Marcelo Saintive diz que se

70

é demissão e saíram então há recurso, com o que a Drª Cristina Vianna concorda e

71

acrescenta que não é aumento de despesa. O Prof. Almy esclarece que o mesmo

72

concurso com 23 vagas foi autorizado pelo Governo, mas o TCE levantou pendências,

73

que foram solucionadas, sendo o edital, posteriormente encaminhado para a SECT e

74

Casa Civil onde foram aprovados. Ao ser encaminhado para a SEPLAG, a assessoria

75

jurídica fez algumas modificações. O Prof. Almy acrescenta ainda que, se não houver a

76

autorização, 3 ou 4 cursos serão fechados, e isso é fatal. O Dr. Marcelo Saintive
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77

acrescenta que mesmo que fosse aprovado hoje, só entraria ano que vem. Terceiro

78

Item – Questões de Orçamento - O Prof. Marco Antonio, Diretor Geral de

79

Administração, informa que a realidade não mudou muito, continua com dificuldade.

80

Mas a suplementação de despesas de pessoal foi resolvida. A questão do orçamento

81

para o concurso de professor foi aprovado pelo Conselho Universitário e foi enviado

82

para as devidas autorizações. Apresentou demonstrativo das rubricas da execução

83

orçamentária de pessoal, dos Grupos 3 e 4. Quanto à solicitação de orçamento para a

84

contratação de professores, a SEPLAG não pode dar uma informação. Relata que

85

houve licitação para segurança do Campus e que o contrato da atual empresa não foi

86

renovado. No resultado da licitação, a primeira empresa foi desclassificada e a

87

segunda foi justamente a atual empresa e irá continuar prestando os serviços. O Prof.

88

Almy diz ainda que os valores financeiros foram praticamente os mesmos deste ano,

89

porém com mais 20 frentes de trabalho. A licitação para a limpeza será no mês que

90

vem. O Prof. Marco Antonio informa, ainda, sobre o Projeto de Acessibilidade, para

91

obras e serviços de adequação do espaço urbano e dos edifícios da universidade,

92

atendendo às necessidades de inclusão da população. Demonstra que para a

93

execução das obras, será necessário um montante de R$ 9.300.000,00. Quarto Item -

94

Assuntos Diversos - O Prof. Almy informa sobre a construção de dois espaços de

95

convivência. Em seguida, foi realizada licitação para construção dos respectivos

96

espaços. O Prof. José Geraldo chama atenção para o modo como ocorreram as

97

licitações e as empresas vencedoras, sinalizando para a coincidência do grau de
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98

parentesco da empresa responsável pela obra e a de um funcionário da universidade.

99

O Prof. Marco Antonio diz que se houvesse algo errado, as próprias empresas

100

concorrentes teriam recorrido. Ainda relata que era final de ano, e precisava gastar a

101

verba, então fizeram dois cronogramas. O Prof. José Geraldo diz que confia na

102

legalidade das licitações e que a circulação de boatos não deve corresponder à

103

realidade. Adiciona que precisa da resposta para levar ao Conselho Universitário. O

104

Prof. Almy diz que os esclarecimentos são de realização de duas licitações em

105

momentos diferentes, com empresas diferentes e que os processos estão à disposição.

106

Que está tranqüilo quanto à sua legalidade. O Prof. Constantino, Chefe de Gabinete da

107

UENF, esclarece que não são quiosques, são espaços de convivência, previsto no

108

Plano Diretor do Prof. Darcy Ribeiro, ressalta que a UENF tem se esforçado para

109

cumprir as leis. Um processo de concorrência ocorreu pela manhã, com 5 empresas

110

participantes, e outro pela tarde com 3 ou 4 empresas participantes. Sendo que 2 não

111

participaram pela manhã. O Sr. Maurício Falcão sugere que o Prof. José Geraldo

112

juntamente com Sr. Rúzio, auditor da UENF, façam um relatório sobre o assunto para

113

apresentar ao Conselho Curador. O Prof. Marco Antonio diz que o servidor, presidente

114

da ADUENF, tem feito insinuações maldosas através de um informativo privado. O

115

Prof. Almy expõe que este professor é o mesmo que acaba de ser penalizado por

116

calúnia, por acusar um funcionário da universidade de ser sócio de empresa de

117

limpeza. O Prof. José Geraldo expõe sua preocupação ao relatar que ele e o Sr. Falcão

118

são membros do Conselho Universitário, onde o referido professor presidente da
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119

ADUENF também é membro, e diz que podem cobrar deles alguma resposta.

120

Continua, ainda, dizendo que o Prof. Paulo César de Almeida Maia está preocupado

121

com as insinuações e precisa de resposta para o Conselho Universitário. O Prof. Almy

122

esclarece novamente que são dois processos de licitação independentes, com

123

concorrentes diferentes e diz disponibilizar os processos. O Prof. José Geraldo ressalta

124

que deve ter uma resposta para a próxima reunião do Conselho Universitário. O

125

conselheiro Dr. Luiz Edmundo disse não ter dúvidas quanto à lisura dos processos e

126

ponderou que o Conselho Curador deixe claro que apreciou a matéria. O Prof. Almy

127

responde que para eles (Reitoria e DGA) a explicação para o Conselho Curador é

128

simples, são dois processos de licitações diferentes e empresas diferentes. O Dr.

129

Marcelo Saintive diz que os esclarecimentos foram dados, a sugestão do relatório é

130

pertinente. No final, houve o consenso de que os conselheiros indicados pelo

131

CONSUNI examinariam

132

apresentariam relatórios na próxima reunião. Nada mais foi tratado. O Presidente às

133

treze horas e trinta e cinco minutos encerrou a reunião. Eu, Rosimara da Silva S. de

134

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

135

pelos demais Conselheiros.

os

dois

processos

dos

espaços

de convivência e

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho
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Marcelo Barbosa Saintive

Maurício Falcão Aguiar

Cristina Lucia de Barros Vianna

José Geraldo de Araújo Carneiro

Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite

Rosimara da Silva S. de Almeida
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