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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREÂMBULO
Nós, Deputados Estaduais
Constituintes, no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 5 de outubro de 1988, reunidos em Assembléia e exercendo nossos
mandatos, em perfeito acordo com a vontade política dos cidadãos deste Estado quanto
à necessidade de ser construída uma ordem jurídica democrática, voltada à mais ampla
defesa da liberdade e da igualdade de todos os brasileiros, e ainda no intransigente
combate à opressão, à discriminação e à exploração do homem pelo homem, dentro dos
limites autorizados pelos princípios constitucionais que disciplinam a Federação
Brasileira, promulgamos, sob a proteção de Deus, a presente CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
...
Art. 49 - O Estado criará a Universidade Estadual do Norte Fluminense, com sede em
Campos
dos Goytacazes, no prazo máximo de 3 (três) anos da promulgação desta Constituição.
234
§ 1º - Fica assegurada a instalação dos cursos de Veterinária, Agronomia e Engenharia,
respectivamente nos Municípios de Santo Antônio de Pádua, Itaocara e Itaperuna.
§ 2º - Se até dezoito meses após a promulgação desta Constituição a lei de criação da
Universidade Estadual do Norte Fluminense não tiver sido aprovada, as unidades
referidas no caput e no § 1º deste artigo serão implantadas pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro.
Regulamentado pela Lei Complementar nº. 98, de 23.10.01, dispõe sobre a área de atuação da fundação estadual
norte fluminense - fenorte.
Regulamentado pela Lei Complementar nº. 99, de 23.10.01, que dispõe sobre a área de atuação da universidade
estadual do norte fluminense Darcy Ribeiro - UENF, e dá outras providências.
Regulamentado pela Lei nº 2043, de 10.12.92, que autoriza o Poder Executivo a instituir a fundação estadual norte
fluminense e dá outras providências.
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