Conselho Curador
ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

1
2
3
4

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

5

SECT, às 11 horas, a septuagésima terceira reunião do Conselho Curador da

6

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

7

dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu

8

a reunião; Prof. Valdo da Silva Marques – representante Suplente dos docentes da UENF

9

(indicação do CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores

10

técnico-administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Dr.ª Cristina Lúcia de Barros

11

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

12

Governo do Estado) – Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite – representante da

13

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr.

14

Marcelo Barbosa Saintive – representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda

15

(indicação do Governo do Estado). Compareceu como convidado: Prof. Antonio Teixeira

16

do Amaral Júnior – Secretário Geral da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 –

17

Aprovação da ata da 72ª reunião; 2 – Informes; 3 – Procedimentos para o término do ano

18

fiscal; 4 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Presidente cumprimentou e

19

agradeceu a presença de todos. Passando ao primeiro item da pauta, a ata da 72ª

20

reunião, foi aprovada por unanimidade. Ao tratar do item 2 da pauta, o Prof. Almy

21

informou que o TCE (Tribunal de Contas do Estado), após um período de 10 anos em

22

análise, considerou legal os concursos realizados tanto para Professor Titular quanto para

23

Associado. Atualmente o concurso para Professor Associado da UENF, por requerência

24

do TCE, contém prova escrita. Alertou que em entendimento recente do TCE, as provas

25

realizadas nos concursos, como defesa de projeto e memorial, terão que ser gravadas em

26

áudio e guardadas por um período de cinco anos. Ato contínuo, o Prof. Almy informou

27

que os professores da UENF estão em greve. De todo modo, foi destacado pelo Prof.

28

Almy que, durante reunião com a SECT, as negociações estão caminhando, indicando

29

que se houver reajuste, este poderá ser de 22%, a ser pago em parcelas. Continuou

30

ainda, falando sobre a celebração da TEC Campos – Incubadora Tecnológica em

31

decorrência de seus bons resultados. Segundo o Reitor, o Consórcio é integrado por oito
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32

instituições, do qual fazem parte: UENF e IFF (que articulam a criação e apontam

33

recursos para sua manutenção), FUNDENOR, FENORTE, ACIC, SEBRAE, FIRJAN e

34

Prefeitura de Campos. Localizada no Campus da UENF. O Prof. Almy continuou falando

35

que algumas pequenas empresas desenvolvidas pela TEC Campos, já estão captando

36

recursos. Comemorou dizendo, que o modelo da TEC Campos está sendo levado para

37

outros municípios, e que não só apenas sobreviveu aos seus três primeiros anos, mas

38

conseguiu estabilidade financeira para sua manutenção, encerrando o ano com um saldo

39

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de recursos captados. Finalizando, o Prof. Almy proferiu

40

que foi debatido no Colegiado Executivo a possibilidade da implantação de um prédio no

41

Campus somente para a incubadora, o que está em consonância com a consecução do

42

projeto de Inovação Tecnológica, transformando-a em Agência de Inovação. Passando ao

43

item 3 da pauta, foi apresentado ao Conselho tabela (anexo a ata) contendo relação de

44

equipamentos para importação. Segundo o Prof. Almy, os 19 (dezenove) processos de

45

importação foram empenhados e liquidados com valor total de R$ 5.609.977,69 (cinco

46

milhões seiscentos e nove mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e nove

47

centavos) que serão realizados pelo setor de importação da SEPLAG, que recebe carta

48

de crédito para efetuar as compras. Acrescentou ainda, que os equipamentos são

49

específicos para pesquisas, frisando que esta é mais uma etapa para o aprimoramento

50

científico e um avanço substancial no desenvolvimento da UENF nos próximos anos,

51

ressaltando que na pesquisa, se a universidade não tiver equipamentos necessários, isso

52

dificulta a parceria científica e, consequentemente, a evolução científica. Segundo o

53

Reitor 97% do orçamento na fonte 00, destinados às despesas correntes e de capital,

54

foram empenhados, incluindo os R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)

55

recebidos no dia 10/12/2010. Lembrou que os prédios da universidade estão recebendo

56

nova pintura, atendendo a uma demanda de 17 (dezessete) anos e que a obra do

57

Restaurante Universitário tem tido avanço mais intenso. Passando ao item 4 da pauta, o

58

Prof. Almy cumprimentou a equipe da DGA (Diretoria Geral de Administração) da UENF

59

pelo empenho demonstrado, para conseguir executar o máximo do orçamento, no prazo

60

previsto. Continuou dizendo, que já chegaram os quadros digitais que serão instalados

61

em cada sala de aula. O Sr. Maurício Falcão expôs ao Prof. Almy, sobre a considerável
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62

perda de qualidade dos serviços de alimentação prestados nos Centros de Convivência.

63

Prof. Almy ponderou que o Centro de Convivência tem recebido adequações para a

64

melhor utilização por parte de toda comunidade universitária, ressaltando que a Reitoria

65

deve ser informada sobre os problemas detectados pelos usuários. Nada mais havendo a

66

tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e encerrou a reunião.
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