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

1
2
3
4

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e onze, foi realizada na sala de

5

reuniões da SECT, às 11 horas, a septuagésima quarta 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. José Geraldo de Araújo Carneiro – representante 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). Compareceram como convidados: Prof. Antonio

16

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Marco Antonio Martins –

17

Diretor Geral de Administração da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da

18

ata da 73ª reunião; 2 – Informes; 3 – Orçamento de 2011 da UENF; 4 – Funcionamento

19

da UENF neste início de 2011; 5 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o

20

Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Passando ao primeiro item

21

da pauta, foi aprovada por unanimidade, a ata da 73ª reunião. Passando ao item 2 da

22

pauta, o Prof. Almy informou que a UENF está em greve, e que a ausência do reajuste

23

salarial dos 22%, valor que está sendo negociado, vem prejudicando a normalidade da

24

universidade. Continuando, o Prof. Almy relatou que o MEC (Ministério da Educação)

25

emitiu o Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) que é um indicador de qualidade de

26

instituições de educação superior.

27

posições, saindo de 15ª para ocupar o 13ª lugar, além de ser contemplada como a

28

segunda melhor instituição de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, juntamente

29

com a PUC (Pontifícia Universidade Católica). O Prof. Almy relatou que estão abertas até

30

o dia 04/02/2011, as inscrição para candidatura das chapas que irão concorrer às vagas

31

de reitor e vice-reitor da UENF. Disse que a eleição está marcada para o dia 15 de março

Segundo o Prof. Almy a UENF ascendeu duas
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32

em primeiro turno e, caso necessite, 29 de março em segundo turno. De acordo com o

33

Prof. Almy as porcentagens para contagem dos votos estabelecidas pela LDB (Leis de

34

Diretrizes e Bases) são distribuídas da seguinte forma: alunos 15%, servidores 15% e

35

professores 70%. Continuando, o Prof. Almy lembrou que o sistema de avaliação para o

36

ingresso na UENF está sendo realizado através do Sisu 2011 (Sistema de Seleção

37

Unificada) do MEC. Segundo o Prof. Almy o Sisu é um instrumento muito eficiente e

38

democrático para alcançar uma vaga na universidade. A média de concorrência por

39

cursos na UENF foi de 15 candidatos por vaga, ressaltando que este ano o curso mais

40

procurado na UENF foi o de Pedagogia com média de 19 candidatos por vaga. Na

41

concepção do Prof. Almy isso provoca uma melhoria na universidade, trazendo os

42

melhores alunos para dentro dela. Acrescentou também, que a UENF foi a primeira

43

universidade estadual a entrar no Sisu, e que isto contribui para a excelência da

44

universidade, não somente por que detém uma infra-estrutura boa ou professores bons,

45

mas por estar selecionando os melhores alunos. Ainda, o Prof. Almy relatou que o

46

Ministro da Educação, em função da participação da UENF no Sisu, liberou fonte de

47

financiamento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para subsidiar alunos

48

carentes. A intenção da universidade é utilizar esta verba para subsidiar a alimentação

49

destes alunos no Restaurante Universitário, ressaltando que com o este valor, uma

50

refeição em torno do R$ 10,00 (dez reais), conseguiria subsidiar alimentação para 320

51

alunos. Passando ao item 3 e 4, o Prof. Marco Antonio apresentou ao Conselho,

52

Proposta Orçamentário e Plano de aplicação da UENF para o exercício 2011, Quadro de

53

execução de 2010, além de Orçamento aprovado para 2011 (anexos a esta ata).

54

Segundo o Prof. Marco Antonio, a execução do exercício 2010 foi de 92%.

55

Continuando, o Prof. Marco Antonio disse, como demonstrado em tabela anexa, que o

56

orçamento da UENF aprovado para 2011 está em torno de R$ 160.000.000,00 (cento e

57

sessenta milhões), com um aumento dos recursos advindos da FAPERJ em 30% a mais

58

que o ano passado, acrescentando que hoje a universidade contaria com um acréscimo

59

de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para pessoal.

60

Marco Antonio, o orçamento para este ano iniciou-se em 17/01/2011. Prosseguiu

61

dizendo que, uma das preocupações para 2011, seria com relação ao auxílio à

De acordo com o Prof.
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estudantes carentes que conta com um orçamento anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil

63

reais), valor insuficiente para atender aos anseios de tais estudantes, já que a quantia

64

estimada para cumprir a demanda necessária, encontra-se em torno de R$1.650.000,00

65

(um milhão seiscentos e cinqüenta mil reais). O Prof. Marco Antonio encerrou dizendo

66

que, em caso da implantação, o reajuste salarial dos professores de 22% ocasionaria um

67

acréscimo no orçamento da ordem de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) mensal. Nada

68

mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e encerrou a reunião.
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Rosimara da Silva S. de Almeida
Secretária Ad hoc

Maurício Falcão Aguiar
Representante dos servidores Técnico-Administrativos
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