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ATA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DA ADUENF DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 –
PLATAFORMA VIRTUAL “ZOOM”
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte às dezesseis horas iniciou-se a assembleia
virtual da ADUENF através do link eletrônico https://us02web.zoom.us/j/86523722170 na
plataforma “Zoom”. O Presidente da ADUENF, Professor Ricardo Nobrega, iniciou a
assembleia anunciando as pautas: 1) Informes e 2) PCV.O Presidente iniciou a sua fala
informando sobre a integração do Campus Macáe nas dicussões da Universidade e mencionou a
visita da Diretoria da ADUENF ao Campus Macaé. Anunciou o compromisso da Diretoria com a
construção da Sede Social da ADUENF no Campus Macaé, prometida em gestões anteriores e
não cumprida, e reforçou a importância da consolidação da representação do Campus Macaé na
ADUENF.
Anunciou o informe sobre a Portaria 1.030 divulgada pelo MEC que estabelecia a volta das aulas
presenciais das Universidades Federai em janeiro, mas que tinha perdido sua eficácia.
Reportou as discussões que estavam em curso em vários laboratórios sobre a transformação das
AARES em disciplinas e sobre a dificuldade de os docentes não possuirem instrumentos de
avaliação e controle de presença. Enfatizou a necessidade de garantia de segurança jurídica para
os docentes e também de se assegurar a inclusão digital na UENF, universidade que possui 49%
de cotistas entre seus discentes.
A seguir, o 1o. Tesoureiro da ADUENF, Professor Carlos Eduardo Carvalho deu as boas vindas
aos docentes que tomaram posse na UENF. A 1a. Vice-presidente, Profa. Raquel Garcia,
destacou a importância do trabalho da Diretoria e da Assessoria Jurídica da entidade para que
essas posses fossem asseguradas.
A Professora Luciane Soares reforçou a importância dos conselheiros de centro na ADUENF e
informou a prorrogação das inscrições dos representantes para eleição até o dia quatorze de
dezembro de dois mil e vinte.
O Presidente Professor Ricardo seguiu para o próximo ponto de pauta, o PCV, e reportou as
discussões de proposta das tabelas de remuneração dos docentes e servidores técnicos. Abriu
para inscrições dos presentes que atuam no CONSUNI para falar sobre o assunto.
O Professor Omar iniciou sua fala afirmando que deveria haver uma proposta da ADUENF em
defesa da categoria dos docentes nas reuniões do CONSUNI. Relatou a sua insatisfação sobre a
postura da categoria docente e na falta de organização e unidade para defesa dos interesses dos
docentes.
A Professora Isabel Cunha fez uma fala pontuando a necessidade de concluir nessa reunião com
uma ação definitiva da ADUENF para resolução da questão da votação da tabela. Relatou sobre
a organização do corpo técnico que atua nas reuniões de forma unificada e comparou a falta de
organização dos docentes e de comprometimento dos mesmos nas reuniões da ADUENF. Falou
sobre a votação da tabela do PCV que ocorrerá na próxima sexta, dia quatro de dezembro.
A seguir, o Professor Enrique Medina falou que, em todos os itens da tabela que foram
discutidos, o corpo técnico obteve aprovação, porém na discussão dos docentes não houve
acordo.
O Presidente Professor Ricardo Nóbrega afirmou que as discussões realizadas na base são
fundamentais para as instituições democráticas e ressaltou que o objetivo da assembleia era
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formar uma decisão de acordo com a base. Mencionou que a Diretoria da ADUENF participou
das discussões e ouviou vários representantes, comissões do PCV, Diretores de Centro antes de
construir a posição da Diretoria, que é a da divisão da tabela de vencimentos relativos aos
docentes e aos servidores técnicos, abrindo em seguida a abertura da discussão em assembleia
para construir uma posição unificada da categoria.
A Professora Isabel Cunha mencionou a diferença dos critérios entre o corpo docente e corpo
técnico contidos na tabela. Afirmou que os valores distribuidos nas tabelas não são congruentes
com os cargos, formações e exigências sobre as duas categorias. Concluiu que o ideal seria
separar as tabelas para distribuir a remuneração em equiparação por categoria.
O Professor Enrique Medina afirmou que a tabela que está em pauta não é proporcional às
carreiras e que o grande problema é a distorção salarial entre as categorias. Afirmou que a única
possibilidade de garantir a proporcionalidade entre as carreiras é manter a proposta unificada.
O Professor Jorge Hernandez fez fala sobre sua insatisfação sobre o atraso do sindicato na
discussão da tabela. Falou que descorda sobre o que está acontecendo no CONSUNI. Relatou
que tentou em uma outra reunião da ADUENF discutir o assunto do PCV e que agora está em
cima da hora para apresentação de uma outra tabela. Concluiu que ação deve ser fortalecida e
unificada entre os docentes para definição da posição e defesa dos docentes.
O Professor Omar falou sobre a diferença entre as remunerações distribuídas nas tabelas que
prejudica a categoria docente, visto que há dos docentes a exigência de dedicação exclusiva e
dos técnicos, não. Concluiu que isto deve ser considerado na tabela.
A Professora Isabel Cunha falou que a possibilidade de duas tabelas seria a solução devido ao
problema matemático existente na tabela em pauta. Afirmou que tabela deve ser coerente, e que
as porcentagens de aumento não estão equiparadas entre as categorias e que se perde a coerência
devido aos critérios exigidos para cada categoria. Concluiu que o PCV deve ser único, porém
com separação de tabela de vencimentos por categoria.
O Professor Carlos Rezende colocou uma questão de ordem para esclarecimento jurídico sobre a
questão proposta de separação da tabela de vencimento em um único PCV.
O Prof. Carlos Rezende colocou a questão de encaminhamento: retirada do ponto de pauta na
reunião do CONSUNI de sexta ou solicitação de vistas no processo para avaliação do jurídico
antes da votação. Concluiu que estas medidas são legítimas e trariam tempo necessário para
esclarecimento das questões.
O Professor Jorge Hernandez realizou a sugestão de que o Presidente Professor Ricardo Nóbrega
solicitasse uma reunião com o Reitor da UENF antes da reunião de votação do CONSUNI em
nome do sindicato dos docentes.
Após as deliberações da assembleia, o Professor Ricardo Nóbrega reapresentou a proposta de
votação de um PCV único com separação dos vencimentos dos docentes e técnicos.
Os docentes presentes realizaram a votação pelo chat e o resultado foi de aprovação da proposta,
por unanimidade.
Seguiu-se o encaminhamento de solicitação de retirada de pauta e pedida de vistas no processo.
O Professor Carlos Henrique Medeiros fez a sugestão de uma terminologia de “adequação” de
do plano de carreira em vez dos termos “reajuste” ou aumento, que criam mais resistência nas
deliberações e concluiu que o encaminhamento deveria ser realizado por e-mail antes da reunião
do CONSUNI. Sugeriu também que a Professora Luciane solicitasse a palavra na reunião e
colocasse a deliberação aprovada nesta assembleia. Pontuou também para o Professor Ricardo
solicitar participação como ouvinte no CONSUNI.
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O Presidente Professor Ricardo finalizou a assembleia consolidando as deliberações aprovadas
na assembleia e agradeceu a presença de todo(a)s. Encerrou afirmando que o objetivo da
assembleia foi atingido, com um acordo unificado da categoria após ampla discussão.
Sem mais, subscrevo,

Prof. Ricardo André Avelar da Nobrega
Presidente ADUENF
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