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 5 

Ao décimo oitavo (18) dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às dez horas e 6 

trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, na Reitoria da Universidade Federal 7 

Fluminense, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho de Curadores sob a Presidência do 8 

Professor Heitor Luiz Soares de Moura, com o comparecimento dos seguintes Conselheiros que 9 

assinaram a folha de presença, parte integrante desta Ata: Arnaldo Rosa Vianna Neto, Jonis 10 

Freire, João Carlos Correa B.S. de Mello, Maria das Graças Gomes Medeiros suplente de 11 

Miriam Marinho Chrizostimo, José Geraldo Abuhnaman, Paulo Roberto dos Santos Corval, 12 
Leila Weitzel Coelho da Silva suplente de Fernanda Maria Vieira Pereira, Maina Bertagna 13 

Rocha, Carlos Alberto Malcher Bastos e José Jairo Araújo. Também presentes à Reunião, a Chefe 14 

da Auditoria Técnica e sua equipe. O Senhor Presidente abriu a Sessão agradecendo a presença de 15 

todos os Conselheiros, e pergunta à Plenária se há algum relato de processo a ser apresentado pelos 16 

Conselheiros. A Conselheira Maria das Graças Gomes Medeiros suplente de Miriam Marinho 17 

Chrizóstimo, pede a palavra e informa que o processo nº 23069.008982/2099-35, sobre a Abertura 18 

de Turma do Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho cuja relatora era a Conselheira 19 

Miriam Marinho Chrizostimo, agora está sob sua responsabilidade realizar a relatoria. Solicita a 20 

extensão do prazo para apresentação, justificando problemas pessoais e a visita do MEC ao Núcleo 21 

Docente Estruturante (NDE). Solicitação prontamente atendida pelo Senhor Presidente, em quinze 22 

(15) dias, prorrogáveis uma vez por igual período. O Senhor Presidente convida à Mesa, para 23 

relatar o processo nº 23069.022200/2018-61 – Relatório de Auditoria nº 002/2018 Auxílio 24 

Transporte – a Conselheira Maina Bertagna Rocha. Após o término do seu relato, o Senhor 25 

Presidente abre o assunto à discussão da Plenária. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval 26 

indaga quais os problemas reais que foram identificados no referido processo, exemplificando seu 27 

questionamento, desejando saber se há a percepção de fraude por parte da Conselheira Relatora. A 28 

Relatora lhe responde negativamente, afirmando que não há nada de concreto que levante tais 29 

possíveis suspeitas. O Conselheiro José Jairo Araújo pergunta se há alguma maneira de se 30 

confirmar o endereço de residência dos Servidores, para averiguação, obtendo como resposta da 31 

Relatora que não há esta informação no processo. O Senhor Presidente pede a palavra para explicar 32 

que antigamente era praxe a realização deste levantamento, mas, que não há mais essa ação por 33 

aproximadamente 02 (dois) anos. Aproveitando para sugerir que seja incluída no Relatório a 34 

sugestão do retorno a esta prática. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval diz que não 35 

sabe como está sendo feito esse ressarcimento no caso do transporte das Unidades fora de Sede. 36 

Obteve como resposta que o mesmo é feito através da apresentação de comprovante de compra de 37 

passagem em ônibus convencional. O Senhor Presidente submete o Parecer à votação: 38 

APROVADO. O Conselheiro José Geraldo Abuhnaman pede a palavra para informar ter recebido 39 

para relatoria o processo nº 23069.007354/2018-23 – Prestação de Contas do Exercício 2018. 40 

Informa que submeterá à AT/CUR para que a mesma dê seu parecer sobre o referido processo e que 41 

após, realizará seu relato. Processo encaminhado. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos 42 

Corval pede a palavra e informa que o Grupo de Trabalho para atualização do Regimento do 43 

Conselho de Curadores teve seus trabalhos suspensos devido ao período de Fechamento de Contas 44 

de 2017, e pede um posicionamento do Senhor Presidente sobre a continuidade dos trabalhos. Este 45 
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sugere que o Conselheiro continue na Presidência deste GT e convoque o Grupo para a reativação 46 

dos trabalhos, inclusive substituindo Membros se necessário, pois há Conselheiros impossibilitados 47 

momentaneamente de participarem do mesmo. O Conselheiro Carlos Alberto Malcher Bastos 48 

sugere que se agende a reunião desta Comissão para o horário pós-Reunião do CUR. O Conselheiro 49 

João Carlos Correa B.S. de Mello pede um posicionamento sobre a lista de pendências do CUR, e 50 

o Senhor Presidente sugere que seja feito um levantamento sobre estas questões, para que seja 51 

acompanhado pelo Conselho. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval apresenta pedido 52 

formal à Secretaria Geral dos Conselhos Superiores sobre este assunto, solicitando que na próxima 53 

Reunião do Conselho haja uma posição sobre como está o levantamento e as cobranças feitas aos 54 

Setores. Lembram que os Setores que não responderem esta solicitação estariam sujeitos à abertura 55 

de Processo Administrativo Disciplinar - PAD. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente avisa 56 

que a equipe da AT/CUR distribuirá sua Prestação de Contas dos trabalhos do período; após a 57 

distribuição, o Representante da AT/CUR explica sobre este trabalho, e distribui também um 58 

formulário de avaliação de riscos da AT/CUR, e qual a função e o método deste Levantamento de 59 

Avaliação de Riscos. O Conselheiro Carlos Alberto Malcher Bastos diz que a Associação 60 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e a Organização Internacional de Normalização (ISO)  61 

possuem processos de avaliação de riscos, e pergunta se a Equipe da AT/CUR está ciente, sendo 62 

respondido positivamente. Alguns Conselheiros informam que entregarão o questionário na 63 

próxima Reunião do CUR. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval pede a palavra para 64 

dizer que, com a “PEC do Teto de Gastos”, muitas Áreas na Gestão serão negligenciadas e ficarão 65 

sem investimentos, pois haverá crescimento dos gastos pela própria progressão de carreira dos 66 

funcionários, e isto o preocupa. O Conselheiro José Geraldo Abuhnaman fala, então, sobre os 67 

riscos de acidentes, tendo como exemplo o ocorrido ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e que há 68 

forte crítica por parte de toda sociedade ao estado critico de conservação do Cinema Icaraí, que 69 

pertence à UFF e necessita de reformas urgentes. Sugere que seja feito um pedido de esclarecimento 70 

ao Reitor sobre a situação do Cine Icaraí e que o responsável pela gerência deste na UFF, seja 71 

convidado a estar junto ao CUR para que faça uma explanação e elucide os questionamentos dos 72 

Conselheiros. Propõe ainda, que seja feita a reforma, através de receita própria, parceria público-73 

privada ou concessão. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval e o Conselheiro Carlos 74 

Alberto Malcher Bastos sugerem que seja solicitada informações sobre a situação do imóvel. O 75 

Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval solicita que o responsável pelos esclarecimentos seja 76 

convidado a vir à próxima Reunião do CUR. O Senhor Presidente põe as duas Propostas em 77 

votação, conjuntamente: APROVADAS. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 78 

agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a Sessão. E para constar, eu, Leonora Grippi 79 

Soares da Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que vai 80 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Niterói, 18 de setembro de 2018. 81 

 82 

LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES 83 
Secretária Geral 84 

 85 
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HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA 87 
                                        Presidente 88 
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