
ATIVIDADE: "PENSANDO A AUTONOMIA
 UNIVERSITÁRIA" - 28/08/2019 

s  14 horas  do dia 

À28/08,  a  ADUENF 
organizou no auditório 

Multimídia do CCH a atividade 
"Pensando a autonomia univer-
sitária: resistindo à intervenção 
e aos cortes", com a presença de 
Raquel Dias, Tesoureira da 
Direção Nacional do Andes/SN, 
Paulo Cesar Centoducatte, 
representante da ADUNICAMP, 
Leonardo Castro, docente do 
CCH UNIRIO e Ricardo Nóbre-
ga, Presidente da ADUENF, que 
mediou a mesa. Raquel Dias fez 
uma análise da conjuntura sobre 
a educação e serviços públicos 
no governo Bolsonaro, que 
aprofundou os cortes iniciados 
no Plano Levy e continuados ao 
longo do governo Temer. Desta-
cou, ainda, o caráter antidemo-
crático do projeto "Future-se", 
baseado nas recomendações do 
relatório "Um Ajuste Justo" do 
Banco Mundial, que julga as 
universidades públicas inefici-
entes e recomenda a cobrança de 
mensalidades do corpo discente 
e a captação de recursos priva-
dos, que ameaça o caráter 
públ ico das  pesquisas  em 
detrimento dos interesses dos 
financiadores. Paulo Centodu-
catte falou sobre os trinta anos 
da autonomia universitária das 
universidades estaduais paulis-
tas, ressaltando os êxitos e 
limitações dessa experiência 
implementada ainda no governo 
Quércia, que "queria se livrar 
das universidades" limitando 

seu financiamento a uma parcela 
da arrecadação do ICMS para 
conter seus gastos e também 
demandas de uma comunidade 
acadêmica politicamente ativa. 
Apesar de admitir que houve 
melhora nos índices de produti-
vidade das estaduais paulistas, 
Centoducatte alertou as univer-
sidades estaduais fluminenses 
para serem cuidadosas na 
implementação dos duodécimos 
constitucionais, ressaltando que 
nas paulistas a relação aluno-
professor dobrou, a variação na 
arrecadação do ICMS resultante 
de oscilações na economia e pela 
concessão de incentivos fiscais, 
bem como o crescimento com os 
gastos com aposentadorias por 
vezes tornavam as receitas 
deficitárias. Afirmou ainda que 
era contra a mera "autonomia 
financeira", que era distinta da 
"autonomia de gestão financei-
ra", pois a primeira significava 

autonomia para captação nos 
moldes do "Future-se". Afirmou 
ainda, que o sindicalismo docen-
te deveria permanecer atento e 
autônomo, pois "reitor é patrão" 
e a autonomia na gestão univer-
sitária não significa "soberania". 
Por fim, Leonardo Castro, 
candidato a reitor escolhido em 
primeiro lugar em consulta feita 
à comunidade acadêmica, falou 
do "golpe interno" ocorrido no 
conselho universitár io  da 
Unirio, articulado pela reitoria e 
o governo Bolsonaro. Encerran-
do uma tarde de discussões de 
grande relevância, ressaltou que 
as intervenções antidemocráti-
cas estavam se tornando mais 
frequentes e atingindo também 
UTM, UFGD, UFC, CEFET-RJ e 
poderia até mesmo ameaçar a 
efetiva nomeação do reitor que 
está sendo escolhido pela 
comunidade acadêmica da 
UENF.  
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INADIMPLÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ADUENF UNIMED

A ADUENF, cumprindo seu 
papel de lutar pelos interesses 
dos trabalhadores docentes e de 
informá-los com transparência, 
vem a público elucidar questões 
sobre enquadramentos e pro-
gressões aprovados e não pagos 
e sobre a possibilidade de 
revogação dos que já foram 
implementados,  conforme 
adiantamos em nota publicada 
em 22 de agosto e enviada a seus 
associados. Após consulta ao 
departamento jur ídico  da 
ADUENF, concluímos que a 
auditoria que apontou irregula-
ridades em processos de enqua-
dramentos e progressões reali-
zados entre 2008 e 2014 por 
estarem desacordo com a 
legislação mencionada (Proces-
sos TCE-RJ nº 100.420-3/08 e 
nº 103.823-9/11) refere-se a 
casos de enquadramento relati-
vos a servidores técnicos admi-
nistrativos da Universidade, não 
se relacionando aos processos 
dos docentes. Segundo parecer 
do jurídico, disponível na 
íntegra em nossa página

(...) "Diante de tal constata-
ção, analisado o inteiro teor da 
Lei no 4.800/2006 e da Portaria 

no 009/2008, todas 
as hipóteses aponta-
das como suposta-
mente irregulares 
d i z e m  r e s p e i t o 
exclusivamente ao 

corpo social de técnicos admi-
nistrativos, não tendo sido 
destacada nenhuma irregulari-
dade no enquadramento docen-
te, nos autos do Processo Admi-
nistrativo que instrui a auditoria 
no TCE/RJ". 

Desse modo, no momento 
está afastada a possibilidade de 
anulação  das  progressões 
implementadas, bem como a 
cobrança retroativa dos valores 
já recebidos. É preciso, no 
entanto, indagar o porquê de a 
Reitoria não ter sanado as 
irregularidades que trouxeram o 
sobrestamento das progressões 
e enquadramentos de servidores 
técnicos e docentes, bem como a 
falta de transparência na divul-
gação da real situação dos 
processos. A resposta da Reito-
ria aos ofícios ADUENF 033 e 
034/2019 em 29 de agosto não 
elucida essa dúvida. Ainda que 
re forcem o  produt iv i smo 
acadêmico e sejam uma "solu-
ção" de ordem individual para 
um problema coletivo, os enqua-
dramentos e progressões são um 
meio utilizado para compensar 
as perdas salariais e sua não 

implementação causou prejuí-
zos aos docentes, que não têm 
reajustes desde 2014. Além dos 
cinco anos de corrosão inflacio-
nária, a situação é especialmente 
danosa em vista dos atrasos 
salariais de 2016 e 2017, respon-
sáveis pelo endividamento de 
grande parte desses trabalhado-
res que, contando com benefíci-
os futuros, contraíram emprésti-
mos bancários descontados em 
folha para o pagamento de suas 
obrigações cotidianas.  De 
imediato, seu departamento 
jurídico fará um pedido de 
intervenção e vista dos proces-
sos administrativo em curso no 
TCE-RJ, havendo ainda a possi-
bilidade de instauração de 
processos judiciais, para os quais 
é importante que as informações 
do setor jurídico da Reitoria 
sejam repassadas com maior 
celeridade e transparência. A 
ADUENF continuará vigilante, 
lutando pela implementação das 
progressões, enquadramentos e 
outros direitos aos quais os 
docentes têm direito - como a 
gratificação por insalubridade -  
e também pela reposição de suas 
perdas salariais e a questão será 
novamente ponto de pauta da 
próxima Assembleia, para a qual 
pedimos ampla participação.

Como é de conhecimento público, o plano de saúde fornecido pela ADUENF possui um dos menores 
custos do mercado, mas a manutenção desses valores tem sido ameaçada pelas altas taxas de inadim-
plência, que atualmente são superiores a 10% dos usuários. A 
ADUENF convoca os associados que não estejam em dia com suas 
parcelas para seu imediato pagamento ou, em caso de impossibili-
dade, para renegociação dos débitos em atraso. Assim evitaremos 
prejuízos à coletividade dos associados e também o indesejado 
desligamento dos inadimplentes, o que contratualmente pode 
ocorrer após três meses de mora.
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