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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CURADORES
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019.

Aos vinte e um (21) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às
dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, na Reitoria
da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho de
Curadores sob a Presidência do Professor Heitor Luiz Soares de Moura, com o
comparecimento dos seguintes Conselheiros que assinaram a folha de presença, parte
integrante desta Ata: Kátia Zaccur Leal, João Carlos Correia B. S. de Mello, Levi
Ribeiro de Almeida Júnior, Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros, Regis
Eduardo Coelho Arguelles da Costa, Fernanda Andrade Almeida, Maria Helena
Teixeira da Silva, José Jairo Araújo e Cláudio Eugênio da Silva Loyola Júnior.
Também presentes à Reunião, a Chefe da Auditoria Técnica e sua equipe. O Senhor
Presidente abriu a Sessão agradecendo a presença de todos e indagando se todos os
Conselheiros haviam recebido a Ata da Sessão de 07 de maio de 2019 e se havia
alguma consideração a ser feita. Não havendo considerações, o Senhor Presidente e a
Plenária, dão a Ata como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente informa que
o Pró-Reitor de Planejamento, Jailton Gonçalves Francisco, virá dar informações ao
Conselho de Curadores sobre o contingenciamento de verbas, conforme solicitado
pelos Conselheiros na Sessão passada. No aguardo da presença do Pró-Reitor, o
Senhor Presidente convida o Conselheiro Levi Ribeiro de Almeida Junior para relatar
processos que estão sob a sua responsabilidade. O Conselheiro Levi Ribeiro de
Almeida Júnior, inicialmente, informa que foi relator e apresentou seu Parecer
relativo ao processo nº 23069.041655/2016-14 – Interessado: Pós-Graduação em
Dentística - Assunto: Contratação da Fundação Euclides da Cunha, tendo o mesmo
sido aprovado pela Plenária com a ressalva da necessidade de ser juntada ao mesmo a
Ata do Departamento de Curso e Colegiado de Unidade. O Parecerista informa que
os documentos foram devidamente acostados ao processo, indicando a Plenária a
aprovação final. O Senhor Presidente questiona se há alguma pergunta. Não havendo.
Coloca em votação a aprovação final. Aprovado. O Senhor Presidente informa da
presença do Pró-Reitor de Planejamento, Jailton Gonçalves Francisco e o convida
para sua explanação. O Pró-Reitor agradece o convite e inicialmente apresenta
documento por escrito prestando os esclarecimentos que julga necessário referente ao
contido na Ata do CUR de 08 de janeiro de 2019. O Senhor Presidente recebe o
documento e informa que a SGCS irá digitalizá-lo e enviá-lo a todos os Conselheiros,
da Gestão passada, pois a Plenária ocorreu na composição antiga do CUR e aos novos
Conselheiros. O Pró-Reitor prossegue informando a Plenária os cortes ocorridos que
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atingem a UFF, que afetam diretamente setores de limpeza, demissão de
terceirizados, pagamento de combustível, diminuição do número de motoristas de 88
(oitenta e oito) para 30 (trinta). Como economista, o Pró-Reitor faz uma rica
explanação sobre a situação econômica do país. Diz que a UFF tem uma sobrevida
até o mês de junho/2019, sendo assegurado o fornecimento de água e luz até o mês de
dezembro, conforme negociação feita com as devidas Concessionárias. A Conselheira
Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros agradece a presença do Pró-Reitor
Jailton Gonçalves Francisco e pergunta de que forma a UFF está se preparando para
esse contingenciamento e como as Unidades devem se preparar para esse momento?
Apresenta sua preocupação com as despesas de custeio e, em especial, com a
assistência estudantil, enfatizando a necessidade dos alunos com vulnerabilidade
social. Diz ser imperioso um pronunciamento para Comunidade interna da
Administração Central, colocando a todos a par do que realmente vem ocorrendo. O
Conselheiro Cláudio Eugênio da Silva Loyola Júnior deseja saber qual o “plano de
ação” da Administração Central para manter a UFF sobrevivendo. Verifica uma
postura muito passiva da Administração, avaliando como não sendo bom. Gostaria de
ouvir sobre o planejamento para esse período difícil. A Conselheira Fernanda
Andrade Almeida deseja informações sobre o que irá acontecer com os Campi do
Interior, frisando que se há problemas na Sede, no Interior as questões são
infinitamente mais problemáticas. A Conselheira Kátia Zaccur Leal indaga o retorno
que vem tendo o ativismo do Reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega em Brasília?
Deseja saber o que realmente irá acontecer com a “atividade fim”? A graduação não
terá mais aulas? Requer uma maior interação da Administração Central com a
Comunidade, avaliando que a Comunidade interna precisa ter respostas. Quanto aos
questionamentos, o Pró-Reitor, Jailton Gonçalves Francisco, diz que relativo ao
PNAES, esse não foi cortado, garantindo as bolsas, busuff, restaurante e bandejão.
Informa que a Administração Central está em constante reunião com o Fórum de
Diretores fornecendo todas as informações do que vem ocorrendo. Informa que o
Reitor passou duas semanas em Brasília fazendo contato com a bancada de
deputados, especialmente do Rio de Janeiro, buscando apoio para UFF, porém sem
conseguir interlocução com o Ministro da Educação. O Pró-Reitor informa que está
garantido o fornecimento de luz e água até o final do ano, porém os serviços
terceirizados que dependem de contratos não estão garantidos. Finaliza passando
informes sobre as tratativas entre a UFF e a Prefeitura Municipal de Niterói – PMN
referentes ao Cinema Icaraí. Diz que a PMN pagará a UFF pela utilização do prédio e
terá a cessão de uso do Cinema por 40 anos, se comprometendo a ter um espaço no
local para abrigar a Orquestra Sinfônica. Informa que o pagamento dessa cessão – 30
milhões – não deverá ser parcelado e que o dinheiro pago à vista a UFF será
destinado para a finalização do prédio do IACS. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves
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Francisco manifesta sua intenção de vir às reuniões do Conselho de Curadores uma
vez por mês para passar informes sobre a situação financeira da Universidade aos
Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
dos Conselheiros e encerrou a Sessão. E para constar, eu, Leonora Grippi Soares da
Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Niterói, 21 de maio de 2019.
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LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES
Secretária Geral

HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA
Presidente

