Conselho Curador
1

ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE

2

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

3
4

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da SECT,

5

às 15 horas e 30 minutos, a sexagésima sexta reunião do Conselho Curador da Universidade

6

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes

7

Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.

8

José Geraldo de Araújo Carneiro – representante dos Docentes da UENF (indicação do

9

CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores Técnico-

10

Administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna –

11

representante da Secretaria de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) –

12

Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da Secretaria de Ciência e

13

Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Marcelo Barbosa Saintive – representante

14

suplente da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado).

15

Compareceu como convidado o Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da

16

UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação das atas da 63ª, 64ª e 65ª reuniões; 2 –

17

Informes; 3 – Processo de preenchimento de vagas de servidores (docentes e técnicos

18

administrativos); 4 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Almy cumprimentou e

19

agradeceu a presença de todos. Passando ao primeiro item da pauta, as atas da 63ª, 64ª e

20

65ª reuniões foram submetidas ao Conselho e aprovadas por unanimidade. Passando ao

21

item 2 da pauta, o Prof. Almy informou que a UENF foi contemplada em edital do Ministério

22

de Ciência e Tecnologia, para implantação de 22 (vinte e dois) Telecentros vinculados à

23

universidade. Disse que os locais de implantação foram previamente definidos no projeto e

24

irão funcionar nas associações de moradores de várias localidades e a verba do projeto será

25

utilizada para adequar os espaços já existentes à situação de trabalho a que se propõe, como

26

por exemplo, para a aquisição de computadores e pagamento de bolsas aos participantes dos

27

do projeto. Informou, ainda, que será disponibilizado nestes espaços material didático da

28

Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior

29

a Distância do Estado do Rio de Janeiro) para maior divulgação do ensino à distância que a

30

UENF atua. O Prof. Almy informou que estava sendo realizado no Centro de Convenções da

31

UENF, nos dias 19 e 20 de maio, de 9 às 18 horas, o 2º Encontro de Economia Solidária e a
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32

1ª Aldeia de Experiências Solidárias e Tecnológicas. Disse que neste evento estão sendo

33

apresentados diversos projetos tecnológicos de cunho social. Informou que o evento é

34

organizado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares, vinculada à Pró-

35

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UENF, com patrocínio da FAPERJ, Banco

36

do Brasil e Governo Federal, assim como apoio da Prefeitura de Campos dos Goytacazes,

37

Programa Rio Rural, Febracom (Federação das Cooperativas de Catadores de Materiais

38

Recicláveis),

39

Tecnológicas de Cooperativas Populares. Informou, também, que a UENF conseguiu

40

aumento do número de bolsas concedidas pela FAPERJ e a Reitoria autorizou o reajuste das

41

bolsas de iniciação científica, de monitoria e de extensão, de R$ 300,00 (trezentos reais) para

42

R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), com pagamento retroativo a 01/03/2010, equiparando

43

aos valores praticados atualmente pela FAPERJ e CNPq. Disse, ainda, que a UENF obteve

44

um repasse de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) provenientes do excesso de

45

arrecadação obtida pelo Estado, conforme Decreto 42.467/2010, publicado no DOERJ (Diário

46

Oficial do Estado do Rio de Janeiro) de 20/05/2010, com a seguinte destinação: R$

47

800.000,00 (oitocentos mil reais) ao pagamento das bolsas dos estudantes cotistas da

48

universidade, R$ 1.000.0000,00 (um milhão destinado ao custeio) e R$ 3.200.000,00 (três

49

milhões e duzentos mil para investimentos). O Prof. Almy informou que o Prof. Abel

50

Carrasquilla, Vice-Reitor da UENF, estava na Escócia assinando um convênio com o

51

Consórcio Mundial do Pré-Sal. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Almy disse que o

52

processo E-26/050.567/2010, que trata da solicitação de reposição de vagas de servidores

53

Técnico-administrativos, tramitou na SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão) e

54

retornou à UENF com algumas exigências a serem atendidas. Informou que as exigências já

55

foram cumpridas. Esclareceu que são vagas de reposição para 73 servidores dos níveis

56

médio e superior, com especialidades nas áreas de técnico de laboratório, direito, analista de

57

planejamento, administração, dentre outras. Disse, também, que estão previstas 30 vagas

58

para reposição do quadro de professores associados e titulares. Disse, ainda, que a UENF

59

perdeu mais dois professores na área de química, que pediram demissão para ocuparem

60

vagas em que lograram êxito em concursos de outras instituições. Acrescentou que se a

61

universidade tivesse a autonomia de gestão financeira o Reitor poderia, automaticamente,

62

abrir vagas para reposição e não chegaríamos aos altos índices de deficits de servidores

ITCP/COPPE/UFRJ,
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63

como ocorre atualmente. Disse que a proporção de professor titular na Universidade é baixa

64

comparada com o total de professores existentes atualmente. Solicitou apoio ao Conselho

65

Curador para que haja a autorização para reposição das vagas em aberto para professor

66

titular, já que as demandas aumentaram, cresceu o número de alunos e o mesmo não

67

ocorreu com o quantitativo de servidores. Passando ao item 4 da pauta, o Conselho decidiu

68

inserir como assunto de pauta para a próxima reunião os seguintes itens: Biofábrica e o

69

funcionamento dos Centros de Convivência. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy

70

agradeceu a todos e encerrou a reunião.

71
72
73

Almy Junior Cordeiro de Carvalho

74

Reitor

Rosimara da Silva S. de Almeida
Secretária ad hoc

75
76
77
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