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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões
da SECT, às 15 horas, a septuagésima sexta reunião do Conselho Curador da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes
Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.
José Geraldo de Araújo Carneiro – representante dos docentes da UENF (indicação do
CONSUNI); Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores técnico-administrativos
da UENF (indicação do CONSUNI); Dr. Ricardo Baía Leite (membro suplente) – representante
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado) – Dr.
Roberto Guimarães Boclin (membro suplente) – representante da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do Estado); Dr. Marcelo Barbosa Saintive –
representante suplente da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do
Estado). Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de
Gabinete da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral da UENF e o Prof. Marco Antonio
Martins – Diretor Geral de Administração da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 –
Aprovação da ata da 75ª reunião; 2 – Informes; 3 – Atividade acadêmica na UENF; 4 – Ofício
nº 718/2011 da 1º Promotoria de Justiça/Núcleo Campos; 5 – Assuntos diversos. Dando início
à reunião, o Prof. Almy cumprimentou e agradeceu a presença de todos, apresentando ao
Conselho o Dr. Ricardo Baía Leite membro suplente da Dr. Cristina. Passando ao primeiro
item da pauta, a ata da 75ª reunião foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o
Prof. Almy lembrou sobre a visita feita ao Porto do Açu, no dia 16/03, juntamente com os
membros do Conselho Curador. Revelou sobre a magnitude do empreendimento, ressaltando
que o empresário Eike Batista projetou uma “cidade” para 200 mil habitantes, ressaltando que
a universidade não pode estar alheia ao avanço da região. Concordando, Dr. Boclin
enfatizou dizendo que, em pesquisa feita por ele, através da SECT, levantando dados sobre
as matrizes curriculares das universidades particulares, verificou que as mesmas são
fechadas a realidade do dia a dia, e as administrações destas universidades não são capazes
de apresentar propostas para trabalhar em conjunto com a sociedade. Continuando, o Prof.
Almy informou que em 26/03/11 foi publicado em D.O, a lei 5.922 que majora os vencimentos
dos professores da UENF, com vencimentos retroativos a 01/01/2011. Ainda, o Prof. Almy
falou sobre as eleições para reitoria que ocorreu no dia 15/03, sendo eleito o Prof. Silvério de
Paiva Freitas com 55% dos votos em 1º turno. Acrescentou que a greve não foi empecilho
para a participação da comunidade universitária. Deste modo, não havendo a necessidade de
2º turno. De acordo, com o Reitor a eleição obteve os seguintes resultados: 51% dos
professores, 71% dos técnico-administrativos e 62% dos alunos. O conjunto do peso dos
votos das categorias, estabelecido pela LDB (Leis de Diretrizes e Bases) é de 70% dos
professores, 15% dos técnico-administrativos e 15% dos alunos. Prosseguindo, o Prof. Almy
falou sobre o site da UENF, no qual, foi inserido o link Portal Transparente. Neste, estão
apresentados todos os gastos que a universidade vem tendo, além de decisões e
pagamentos, licitações, diárias, etc. Acrescentou ainda que, constam nele várias informações
a respeito dos acordos financeiros da UENF, ressaltando que o site ainda será mais
aprimorado. Informou também, sobre a participação UENF na Audiência pública na ALERJ
para discorrer sobre a paralisação, sinalizando que, no dia anterior já havia sido votado o
reajuste dos professores. O Prof. Almy disse que, alguns deputados passaram a palavra ao
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vice-reitor, que expôs a situação da universidade e suas dificuldades. Indicando que a UENF
luta pela autonomia financeira e pela unificação do Plano de Cargos e Vencimentos para as
universidades do Estado. A seguir, o Dr. Boclin ressaltou dizendo que, talvez, a dificuldade
para a unificação dos Planos de Cargos e Vencimentos, seja decorrente do fato de que a
UENF apresente o regime de Dedicação Exclusiva. Logo, O Sr. Maurício perguntou qual é o
primeiro passo para a unificação dos Planos de Cargos e Vencimentos. Segundo o Prof.
Almy, a SECT (Secretaria de Ciência e Tecnologia) está fazendo um estudo para observação
de todas as diferenças entre os Planos. Continuando, o Prof. Almy informou ainda que, o
mandato do próximo reitor será de 4 anos e meio, devido ao fato da mudança do mês de
posse, deixando de ser em julho para o início do ano. Desta forma, a posse do sucessor do
Prof. Silvériopassará para 01 de janeiro do ano em questão. Passando ao item 3 da pauta, o
Prof. Almy disse que com a greve dos professores, estão faltando 38 dias que deverão ser
repostos para o encerramento das aulas do 2º semestre de 2010. O início da reposição está
prevista para o dia 04/04 e encerramento no dia 20/05. Prosseguiu dizendo que, o início do
primeiro semestre de 2011 se dará no dia 06/06 e encerramento previsto para o dia 07/10,
acreditando conseguir estar com o calendário regularizado para o 1º semestre de 2012. O
Prof. Almy acrescentou ainda que, a Presidente Dilma cortou R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões) do orçamento, isso trás prejuízo também a universidade, uma vez que não teremos
estrutura para receber novos alunos. Enfatizou também que, a universidade está tendo
reflexos, já que estamos começando o 1º semestre de 2011 tardiamente em relação a outras
universidades. Disse que, muito dos alunos que estavam inscritos na UENF, já iniciaram o
período em outra universidade. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Almy iniciou
informando aos membros do Conselho, que a Reitoria recebeu o Ofício nº 718/2011 da 1º
Promotoria de Justiça/Núcleo Campos. Aclarando que foi uma denuncia feita pelo jornalista
Roberto Gomes Barbosa, ex-secretário de publicação da Prefeitura de Campos. Neste ofício,
constam denuncias a respeito de várias atividades exercidas na universidade, vista pelo
denunciante como ilegal. O Prof. Almy trás ao Conselho ofício UENF/Reitoria nº 048/11
(anexo a esta ata) enviado ao Dr. Promotor de justiça, esclarecendo os pontos abordados no
ofício nº 718/11. Os itens mencionados das atividades constam ponto a ponto no ofício
enviado pela UENF, descritas resumidamente a seguir: Questionamento a respeito do não
cancelamento da obra do Restaurante Universitário. Segundo o Prof. Almy esta foi empresa
que ganhou a licitação e num esforço de tentar fazer com que as regras do contrato fossem
cumpridas e conseguir um bom andamento da obra, foram aplicadas duas advertências e, a
seguir, multa. Posteriormente, sem obtenção de resultado satisfatório, houve o cancelamento
do contrato. Conforme a lei, convocamos a empresa, que ficou em segunda colocação, que
encontra-se fazendo avaliação da obra, para analisar se é viável a ela, dar continuidade ao
término da mesma. Seguindo, o Dr. Ricardo perguntou quanto da obra a Zuhause conseguiu
executar. O Reitor disse que em torno de 80% da obra foi executada. O Prof. Almy
continuou falando, sobre a denúncia, citando o uso da placa de bronze no carro do reitor,
informando que segundo a assessoria jurídica da UENF, o cargo de reitor é similar ao de
secretário de Estado, podendo ser usado placa com sua identificação. Mas, no caso da
UENF, por falta de informação, ela não deveria ter sido usada por que o carro não é próprio
da universidade, mas alugado. O Reitor deu prosseguimento, falando sobre a compra das
150 TVs de LCD de 52” para serem utilizadas nas salas de aula. Segundo ele, a utilização
das TVs, gerará economia, é mais funcional, todas as TVs serão ligadas a TV CAPES,
trazendo informações diárias sobre vários assuntos de interesse da comunidade universitária,
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como decisões de Conselhos, auxílios de bolsas, eventos etc. Aumentando assim, a
transparência da universidade. Segundo o Prof. Almy, as TVs foram adquiridas através de
pregão eletrônico, ocasionando uma economia em valores, de cerca de 25%. Falou também,
da denuncia, sobre ele, o Reitor, de receber em seu conta-cheque adicional de insalubridade.
Esclareceu dizendo que o reitor, continua fazendo seus trabalhos laboratoriais, captando
recursos e publicando. A seguir, o Prof. Constantino tentou resgatar alguns dados dizendo,
que a UENF tem um grupo de oposição, felizmente pequeno, muito ativo que adotou algumas
estratégias considerando as eleições para reitor. Disse que, algumas delas foram, por
exemplo, assumir o controle do sindicato dos professores. Houve também, o equívoco dos
22%, tentando culpar a reitoria. Este grupo também Adotou a estratégia do jornalista da
região, da revista Somos Assim, fazendo campanha agressiva. Mas, nunca houve denúncia
ao Conselho Curador ou ao Conselho Universitário. Prolongaram a greve para dar de
encontro com a eleição e uma semana antes das votações foi publicado essa denúncia da
qual os senhores estão tomando conhecimento. O Prof. José Geraldo discorreu dizendo,
que foi um dos signatários liderados pelo Prof. Raimundo Brás Filho, e em pequena nota
redigida pelo próprio Prof. Raimundo a Folha da Manhã, diz que nunca constou nada que
pudesse desabonar as atitudes do Prof. Almy. Transcorreu dizendo que, as atribuições do
Conselho são o acompanhamento patrimonial e financeiro da UENF, e diante disso, sugere
uma apreciação mais detalhada dos documentos apresentados pela reitoria. Passando ao
item 5 da pauta, o Dr. Marcelo Saintive comunicou ao Conselho que essa seria sua última
reunião, visto que, está deixando o Governo do Estado. O Prof. Almy ressaltou e agradeceu
a contribuição dada, por este conselheiro ao Conselho Curador, fazendo votos de sucesso na
sua próxima gestão. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Almy agradeceu a todos e
encerrou a reunião.
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