
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CONSELHO DE CURADORES 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

CURADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 2 

FLUMINENSE REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 3 

2018. 4 

 5 

Ao décimo primeiro (11) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito 6 

(2018), às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, 7 

na Reitoria da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o 8 

Conselho de Curadores sob a Presidência do Professor Heitor Luiz Soares de Moura, 9 

com o comparecimento dos seguintes Conselheiros que assinaram a folha de 10 

presença, parte integrante desta Ata: Jonis Freire, João Carlos Correa B.S. de Mello, 11 

Carlos Alberto Malcher Bastos, Levi Ribeiro de Almeida Júnior, Miriam Marinho 12 

Chrizóstimo e sua suplente Maria das Graças Gomes Medeiros, José Geraldo 13 

Abuhnaman, Paulo Roberto dos Santos Corval, Fernanda Maria Vieira Pereira, 14 

Francisco Estácio Neto, Maina Bertagna Rocha, José Jairo Araújo e Cláudio 15 

Eugênio da Silva Loyola Júnior. Também presentes à Reunião, a Chefe da Auditoria 16 

Técnica e sua equipe. O Senhor Presidente abriu a Sessão agradecendo a presença de 17 

todos os Conselheiros. Informa constar da pauta o Calendário Anual de Reuniões do 18 

Conselho de Curadores para 2019. Colocado em votação. Aprovado. Dando 19 

prosseguimento, distribui 02 (dois) novos processos para relatoria. O de nº 20 

23069.042886/2012-11 - Interessado: Curso de Pós-Graduação em Dentística – 21 

Assunto: Contratação da FEC para o Conselheiro Levi Ribeiro Júnior. O processo nº 22 

23069. 50540/2018-82 – Interessado: PROPLAN - Assunto: Proposta Orçamentária 23 

2019 para o Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval. Os Conselheiros Carlos 24 

Alberto Malcher Bastos e João Carlos Correa B.S. de Mello informam ao Presidente 25 

que estarão em férias no mês de janeiro e não participarão das reuniões. O Senhor 26 

Presidente participa a plenária a presença do Pró-Reitor de Planejamento, Jailton 27 

Gonçalves Francisco e sua equipe. O Pró-Reitor fará uma explanação a respeito da 28 

Prestação de Contas 2018 – 1º Semestre (processo nº 23069.7354/2018-23). O 29 

Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval relator do processo esclarece ao Pró-30 

Reitor as observações feitas em seu relatório, assinalando a necessidade de melhores 31 

esclarecimentos e detalhamento no Documento apresentado pela Divisão de 32 

Contabilidade e Finanças – DCF como Prestação de Contas 1º semestre de 2018, 33 

avaliando haver uma inadequação institucional, apontando não serem transparentes as 34 

informações que chegam ao CUR. Inicialmente, o Conselheiro Paulo Roberto dos 35 

Santos Corval solicita esclarecimentos sobre os repasses feitos através de TEDs 36 

(Termo de Execução Descentralizada) entre a UFF e a Fundação Euclides da Cunha – 37 

FEC. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves Francisco informa que todos os contratos que 38 

saem da UFF para FEC passam pela PLAP/PROPLAN, tendo como Coordenador o 39 
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servidor Marcos Serrão. Os contratos são feitos pela PLAP/ PROPLAN e a execução 40 

desses contratos cabe a FEC. O Pró-Reitor faz uma longa explanação sobre como se 41 

dá o repasse do TED para UFF. O Conselheiro José Geraldo Abunahman classifica 42 

como extremamente proveitoso esse tipo de explanação, indicando a mudança de 43 

postura do Conselho de Curadores e a mudança do próprio país. Seus Conselheiros 44 

não desejam vir futuramente a responder por omissão. O CUR se preocupa com fatos 45 

novos. Desejam transparência e eficiência nos gastos públicos. Cita que os 46 

Conselheiros não sabem quanto a UFF deve, apontando que por muitas vezes, tomam 47 

conhecimento de dívidas da Universidade pela imprensa ou pelas mídias sociais. Diz 48 

terem conhecimento de vultosos contratos gerenciados pela FEC. O Pró-Reitor 49 

esclarece que tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro não está podendo 50 

receber recursos, os mesmos são repassados para a UFF através de contratos. O 51 

Conselheiro José Geraldo Abunahman finaliza dizendo que o CUR não faz qualquer 52 

tipo de pré-julgamento e continuará solicitando informações, afirmando que suas 53 

decisões passam pelos pareceres emitidos pela Auditoria Técnica. O Pró-Reitor 54 

Jailton Gonçalves Francisco fala dos passivos deixados pela gestão anterior no valor 55 

de 75 milhões e ressalta a grande dificuldade para se corrigir o passado. Informa que 56 

estão implantando um novo sistema junto a FEC que dará mais transparência aos 57 

contratos da PROPLAN, devendo mudar a forma de apresentação, racionalizando o 58 

fluxo do processo físico. Diz lamentar que muitos “puxem para baixo” as ações da 59 

administração. O Conselheiro João Carlos Correa B.S. de Mello se diz surpreso com 60 

a visão do Pró-Reitor, lembrando que, o CUR e o CEPEx são Conselhos Técnicos e 61 

todos os Conselheiros do Curadores são leigos, com exceção dos Conselheiros José 62 

Geraldo Abunahman e Paulo Roberto dos Santos Corval. Cita alguns exemplos de 63 

situações vividas em seu Departamento. Coloca para o Pró-Reitor ser ótimo a UFF 64 

ser bem vista pelo Governo Federal sendo efetivados Convênios com a UFF, porém, 65 

exemplifica o convênio com o Ministério dos Esportes questionando o porquê do 66 

Instituto de Educação Física da UFF se recusar a participar e a execução ter ficado a 67 

cargo da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, dizendo que o CUR deve 68 

questionar ao Pró-Reitor e este, apresentar as respostas e assim, o Conselho poder 69 

solicitar mais informações, se necessárias. O Conselheiro João Carlos Correa B.S. 70 

de Mello finaliza dizendo ser inadmissível o ocorrido na ultima vinda do Pró-Reitor 71 

ao Conselho de Curadores, tendo esse sido chamado com urgência e deixado à 72 

reunião. Em poucos minutos a luz do prédio da Reitoria ter sido cortada, sendo que os 73 

Conselheiros do CUR não tinham ideia do que vinha ocorrendo com as contas da 74 

UFF.  Finaliza dizendo que o CUR busca colaborar e que o “puxar para baixo” não se 75 

aplica aos Conselheiros. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves Francisco esclarece a 76 

questão da coordenação do convênio do Ministério dos Esportes estar na PROGRAD. 77 

Informa ter sido Coordenador de Projetos daquela Pró-Reitoria e, ao sair para ser Pró-78 
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Reitor de Planejamento deixou uma equipe consolidada que prosseguiu tocando os 79 

projetos já existentes e absorvendo outros, na pessoa dos servidores Leonardo 80 

Perdigão e Claudia Fidelis. Quanto à dívida com a empresa fornecedora de energia, 81 

informa ter havido um acordo entre a UFF, a empresa e o Governo Federal e o 82 

pagamento vem sendo feito à medida que o Governo libera o recurso para o 83 

pagamento especifico. O Conselheiro Francisco Estácio Neto solicita 84 

esclarecimentos do Pró-Reitor relativo aos itens 11 e 12 do Relatório apresentado 85 

pelo Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval, no que diz respeito à Prestação de 86 

Contas do 1° Semestre de 2018. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval diz 87 

ter verificado em seu Relatório uma previsão orçamentária achatada e um financeiro 88 

também. A administração esta rolando o fluxo de caixa, com saldo negativo. O 89 

demonstrativo contábil não esclarece quanto entra e quanto sai de financeiro a cada 90 

mês. Deseja saber o que se tem em gestão da UFF para esse momento. O Pró-Reitor 91 

Jailton Gonçalves Francisco diz que a dívida herdada não existia em 2013, tendo 92 

acontecido a partir de 2014 até o final da mudança de gestão, ficando 76 milhões a 93 

serem pagos. Tendo sido esgotado o orçamento e os restos a pagar (custeio e 94 

contábil). Em 2015 o orçamento sofreu redução, restando a divida do ano de 2014 95 

para ser paga no outro ano - 2015. Diz que nesse momento que começou o processo 96 

de rolagem da divida. A Conselheira Miriam Marinho Chriszóstimo diz ser 97 

necessário respostas efetivas do Pró-Reitor, lembrando o compromisso social grande 98 

da UFF com o município de Niterói. Diz que o Conselho de Curadores precisa 99 

entender com clareza o que ocorre na Universidade. Afirma perceber a seriedade do 100 

Pró-Reitor, mas há porquês, para que, como ou quem que precisam ser clarificados 101 

aos Conselheiros. Solicita uma explanação com explicações mais especificas, 102 

avaliando que desta forma todos seriam mais bem contemplados. O Conselheiro 103 

Jonis Freire corrobora com as falas dos Conselheiros que o antecederam. Reforça a 104 

necessidade de transparência e que os trabalhos apresentados pelos setores da 105 

PROPLAN cheguem de forma a serem compreendidos pelos Conselheiros. Lembra 106 

ser um trabalho técnico, mas há necessidade de remissivas para melhor compreensão 107 

dos leigos. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves Francisco elogia a reunião, classificando 108 

como muito proveitosa para que ele e sua equipe compreendam a forma de 109 

apresentação dos dados ao CUR. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval 110 

esclarece o dever ao CUR alertar ao Pró-Reitor as observações feitas e debatidas no 111 

Conselho. Pontua que em seu relato solicitou notas de esclarecimentos por escrito. 112 

Solicitou que fosse apresentado um fluxo de caixa mensal da UFF; a apresentação de 113 

uma politica para aplicação do PNAES; como está sendo feita a “rolagem” da dívida 114 

e se estão trabalhando para uma revisão dessa dívida, entre outros temas. Finaliza 115 

dizendo qual o “plano B” que a Pró-Reitoria tem para apresentar relativo às contas da 116 

universidade diante do contingenciamento cada vez maior imposto pelo Governo 117 
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Federal. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves Francisco sugere a marcação de uma 118 

reunião na PROPLAN com o diretor Marcos Serrão para que seja verificada a 119 

Prestação de Contas dos TEDs recebidos. Incluem nessa reunião os temas como o 120 

PNAES e a previsão orçamentária para 2019. A Conselheira Maria das Graças 121 

Gomes Medeiros questiona a destinação dos recursos do PNAES para a Creche e o 122 

COLUNI. Diz haver uma verba do Governo Federal chamada PNAI que se destina a 123 

esses seguimentos de educação básica. Enfatiza a necessidade de todos os valores 124 

recebidos e aplicados na universidade terem transparência para comunidade. Diz 125 

ainda da importância de entendimento da comunidade sobre a sustentabilidade do 126 

bandejão, avaliando que o valor cobrado de 0,70 (setenta centavos) está muito aquém 127 

do custo real. Lembra que o bandejão existe para atendimento dos alunos carentes e 128 

hoje é estendido a todos os segmentos da universidade, inclusive terceirizados. O 129 

Presidente informa a plenária ter finalizado o prazo regimental para realização da 130 

sessão, colocando em votação a extensão de mais 30 (trinta) minutos para a 131 

finalização da reunião. Aprovado. O Conselheiro Francisco Estácio Neto avalia 132 

como relevantes as informações prestadas pelo Pró-Reitor referente a conjuntura do 133 

Governo Federal e da Reitoria. Diz da necessidade de que as informações financeiras 134 

da Universidade deva atingir o maior número de pessoas possível da comunidade 135 

acadêmica. Solicita que a equipe da PROPLAN percorra todas as Unidades, inclusive 136 

as fora de Sede para demonstrar a realidade financeira da UFF. Avalia que desta 137 

forma haverá maior entendimento e sensibilidade de todos com as necessidades e 138 

prioridades financeiras, construindo assim ações coletivas e solidárias. O Pró-Reitor 139 

Jailton Gonçalves Francisco diz que a presente apresentação foi feita de “primeira 140 

mão” ao Conselho de Curadores, de forma privilegiada, antecipando a solicitação do 141 

Magnífico Reitor Professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega em apresentar a 142 

exposição feita ao Fórum de Diretores. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos 143 

Corval solicita que a Mensagem do Reitor que encaminha o processo de Prestação de 144 

Contas para analise e aprovação dos Conselhos Superiores (CUR e CUV) seja 145 

reconfigurada, deixando de ser um texto padronizado e detalhando o que se 146 

apresenta. O Conselheiro José Geraldo Abunahman enfatiza terem nas solicitações 147 

apresentadas a PROPLAN o objetivo único de proteção da Universidade, avaliando 148 

que quanto mais transparência e divulgação de números, mais a administração central 149 

se protege. O Pró-Reitor Jailton Gonçalves Francisco informa ter enviado para 150 

apreciação do CUR o processo de Previsão Orçamentária para 2019, informando que 151 

acréscimos ainda podem ser inseridos no processo. Diz que todos os dados são 152 

lançados no Portal do TCU. Informa ainda que em 2018 o Relatório de Gestão 153 

mudou. Primeiro sendo apresentada a Prestação de Contas e depois o Relatório de 154 

Gestão. Alerta da necessidade de aprovação do Relatório de Gestão até 30 de março 155 

de 2019, lembrando serem os meses de janeiro e fevereiro período de férias. O 156 
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Conselheiro José Geraldo Abunahman questiona ao Pró-Reitor se ainda há dívidas 157 

com obras. O Pró-Reitor responde não haver mais dívidas com obras. O Conselheiro 158 

José Geraldo Abunahman avalia como muito produtiva a presente reunião com a 159 

equipe da PROPLAN. Pondera dizendo que as informações não devem chegar ao 160 

Conselho de Curadores de forma privilegiada ou em “primeira mão”. Devem chegar 161 

sim, em tempo real, com transparência e detalhamento, sendo essa uma visão de 162 

todos os Conselheiros. Diz desejar um melhor detalhamento sobre as receitas da UFF. 163 

Exemplifica haverem ativos que poderiam ser alienados e suas receitas voltadas para 164 

as despesas. O Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval agradece as 165 

informações prestadas e diz que o desafio será torná-las efetivas e as explicações 166 

materializadas. Pontua o desejo dos Conselheiros em lutar para que esse pensamento 167 

se materialize para instituição, tendo como decorrência, rotinas institucionalizadas. O 168 

Senhor Presidente decide por formar um pequeno grupo de Conselheiros para 169 

estarem em reunião a ser agendada pelo Pró-Reitor na PROPLAN, buscando um 170 

melhor entendimento e esclarecimentos relativos aos TEDs, PNAES e outros temas 171 

abordados. Os Conselheiros João Carlos Correa B.S. de Mello e Maria das Graças 172 

Gomes Medeiros se oferecem para participarem, ficando aberta a participação de 173 

outros Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 174 

presença dos Conselheiros e encerrou a Sessão. E para constar, eu, Leonora Grippi 175 

Soares da Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente 176 

Ata, que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Niterói, 11 de dezembro de 177 

2018. 178 
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LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES 181 

Secretária Geral 182 
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HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA 185 

                                        Presidente 186 
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