
B O L E T I M

o final de 2017, após toda a Nmobilização de uma comuni-
dade universitária desgastada pelos 
atrasos salariais e falta de recursos de 
custeio para as atividades mais básicas 
da universidade, a ALERJ aprovou a 
autonomia de gestão orçamentária das 
universidades estaduais, com o repas-
se dos recursos feitos sob a forma de 
duodécimos depositados mensalmen-
te em uma conta específica. A proposta 
aprovada previa que essa autonomia se 
daria de forma parcelada, surpreen-
dendo negativamente as categorias 
que lutaram por sua imediata imple-
mentação. Na ocasião, ficou estabele-
cido que no ano de 2018, seriam repas-
sados 25% dos recursos, em 2019, 50% 
e, em 2020, a integralidade desse orça-
mento. Os governos estaduais argu-
mentaram que estavam realizando o 
pagamento desses recursos, mas sem, 
no entanto, respeitar a autonomia de 
gestão prevista na emenda constituci-
onal aprovada. Enfim, para o ano de 
2021, há no orçamento estadual a 
previsão do pagamento desses duodé-
cimos, surgindo a seguinte dúvida: 
após quatro anos de aprovação da 
emenda constitucional, estará a uni-

versidade preparada para administrar 
esses recursos? Uma universidade que 
não implementa os enquadramentos e 
progressões devidos desde 2015 a seus 
servidores? Uma universidade que, 
após 27 anos de sua criação, ainda não 
fez todos laudos ambientais necessári-
os à implementação dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade a que 
seus trabalhadores fazem jus? Por fim, 
os recursos destinados a custeio e 
investimentos serão distribuídos de 
forma republicana, conforme as prio-
ridades e necessidades da comunidade 
universitária?

Desde 2018, a ADUENF tem promo-
vido esse debate, estabelecendo um 
diálogo com representantes de univer-
sidades estaduais em que a autonomia 
de gestão financeira foi implementada. 
Trouxemos Paulo Centoducatte, dire-
tor da ADUnicamp, para avaliar os 30 
anos de autonomia de gestão financei-
ra das universidades estaduais paulis-
tas. Na ocasião, nos explicou sobre a 
complexidade dessa implementação, 
com especial atenção para a fonte de 
arrecadação desses recursos. Explicou 
que, no caso das estaduais paulistas, há 
um percentual definido do ICMS, que 

sofre tanto variações sazonais quanto 
com as cada vez mais frequentes isen-
ções tributárias que são concedidas 
pelos governos às empresas, com 
redução dos recursos para as universi-
dades. Em sua avaliação, houve um 
grande aumento na produção científi-
ca nesse período, mas com prejuízos 
para carreira docente e suas condições 
de trabalho, destacando o aumento do 
número de alunos por professor e a 
insuficiência de recursos para o 
crescimento de vagas dessas universi-
dades, que afetou especialmente a 
UNESP. Por fim, alertou que, se não 
fosse um processo muito bem condu-
zido, poderia trazer mais prejuízos que 
benefícios para a universidade e seus 
trabalhadores.

A ADUENF permanecerá vigilante 
para que a autonomia de gestão finan-
ceira seja empregada para a melhora 
das condições de trabalho da comuni-
dade acadêmica da UENF, consolidan-
do sua missão de promover ensino, 
pesquisa e extensão públicos e de 
qualidade com desenvolvimento huma-
no e social.
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ENFIM, RECEBEREMOS
 OS DUODÉCIMOS!

 E AGORA?
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No dia 09/05/19, foram publicados 
no Diário Oficial os editais para a 
seleção de 22 vagas de professor da 
UENF, sendo 21 vagas para professor 
associado e 01 para professor titular. As 
vagas de professor associado foram 
abertas para os seguintes Laboratórios 
da UENF: Laboratório de Ciências 
Físicas (LCFIS), Laboratório de Enge-
nharia Civil (LECIV), Laboratório de 
Materiais Avançados (LAMAV), Labo-
ratório de Engenharia e Exploração de 
Petróleo (LENEP), Laboratório de 
Ciências Químicas (LCQUI), Laborató-
rio de Cognição e Linguagem (LCL), 
Laboratório de Gestão e Políticas Públi-
cas (LGPP), Laboratório de Química e 
Função de Proteínas e Peptídeos 
(LQFPP), Laboratório de Biologia Celu-
lar e Tecidual (LBCT), Laboratório de 
Ciências Ambientais (LCA), Laborató-
rio de Fisiologia e Bioquímica de 
Microrganismos (LFBM) e Laboratório 
de Tecnologia de Alimentos (LTA). A 
vaga de professor titular foi para o Labo-
ratório de Ciências Físicas (LCFIS) do 
Centro de Ciência e Tecnologia (CCT).

As homologações das bancas e dos 
inscritos em todos concursos ocorre-
ram entre os dias 11/09/2019 e 
01/11/2019. Das 22 vagas mencionadas 
no edital, só foram homologadas bancas 
para 15 vagas, as outras 7 ficaram sem 
homolo g aç ão  no  mome nto .  E m 
19/02/2020, mais duas bancas foram 
homologadas para a realização de mais 
dois concursos, ainda das vagas publica-
das em 09/05/2019, ambos do CCH 
(LCL e LGPP). Dessa forma, das 22 
vagas publicadas em maio de 2019, até o 

momento, tivemos 15 concursos reali-
zados com 12 candidatos aprovados e 
três sem candidatos aprovados e duas 
bancas homologadas, mas ainda sem a 
realização dos concursos. Então, efeti-
vamente, das 22 vagas do edital só 12 
foram preenchidas, restando ainda 10 
para preencher. Para finalizar, os 12 
candidatos aprovados foram convoca-
dos, entregaram a documentação neces-
sária e fizeram os exames médicos, 
cujos resultados de aptos foram publica-
dos no DOERJ em 25/03, 16/06 e 
23/07. Destes, apenas um dos aprova-
dos foi nomeado (em 09/06, data do 
decreto 47.114) e investido no cargo 
(em 23/07). Importante mencionar que 
apenas um conseguiu realizar a perícia 
médica antes da suspensão das ativida-
des presenciais da perícia médica no RJ, 
suspensão essa publicada em 20/03.

Toda esta morosidade deve ser por 
quê? Se o tal decreto do governo do 
estado (47.114) e o regime de recupera-
ção fiscal (RRF) são os culpados, por 
que um dos candidatos foi empossado e 
o resto não foi? A situação destes colegas 
está muito crítica, pois teve colega que 
pediu demissão do emprego para assu-
mir a vaga na UENF, e agora está desem-
pregado e sem ser empossado na vaga 
que conquistou em um concurso públi-
co, tendo sua aptidão publicada em 
diário oficial do estado. Onde está a tal 
autonomia da UENF? Onde se encon-
tram também a Reitoria e o Setor Jurídi-
co da UENF que não tomam nenhuma 
providência para contratar esses profes-
sores! No diário oficial do estado do dia 
28/02/2020, página 28, está publicado 

assim: “A UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO - UENF CONVOCA os candi-
datos, abaixo, que prestaram Concurso 
Público para Professor Associado, 
visando ao preenchimento de vagas do 
Quadro Permanente de Pessoal desta 
Universidade decorrentes da Lei no 
4.800, de 29/06/2006...”. Desta forma 
fica bem claro que quem convocou os 
professores recém-concursados foi a 
UENF e não o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. Sem contar a brutal injustiça 
e covardia para com estes colegas 
recém-concursados, nós professores da 
UENF, também estamos sofrendo com 
esta morosidade! Estamos cada vez mais 
assoberbados com mais aulas, mais 
tarefas, mais alunos para orientar, mais 
cargos administrativos e para agravar a 
total precarização de nossa situação 
como docentes, o quadro de técnicos e 
funcionários do setor administrativo da 
UENF está sem concurso há muitos 
anos, fazendo-nos ainda acumular estes 
afazeres em nosso cotidiano. O golpe de 
misericórdia no quadro docente é ainda 
estarmos, muitos de nós, sem receber-
mos nossos enquadramentos e reenqua-
dramentos há anos também publicados 
no DO. Até quando deixaremos isto 
acontecer? E agora com o recebimento 
da LOA em duodécimos em 2021? Será 
que todos estes problemas se resolverão 
ou continuaremos apenas recebendo 
desculpas e conselhos para entrarmos 
na justiça se quisermos receber nossos 
direitos?

SITUAÇÃO DOS CONCURSADOS



SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Em agosto a UENF completou 27 anos 
da sua fundação e até hoje, docentes 
sofrem uma verdadeira peregrinação 
nas vias administrativas e até judiciais 
para reconhecimento destes direitos. Os 
adicionais de insalubridade e/ou peri-
culosidade para os servidores do Estado 
do Rio de Janeiro foi previsto pela Lei nº 
1.270, de 22/12/1987. O direito ao 
recebimento do adicional quando há 
labor em atividades insalubres e/ou 
perigosas foi assegurando também pela 
Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 7º. 

È importante também lembrar que a 
UENF, passou a gozar de autonomia 
administrativa a partir da Lei Estadual 
nº 3.685, de 2001.

Porque então não são implementados 
na universidade estes direitos? 

Apesar da existência da previsão 
legal, o efetivo pagamento do adicional 
de insalubridade e/ou periculosidade 
depende da comprovação por laudo 
técnico da exposição do(a) docente aos 
agentes insalubres/perigosos.  Ao longo 
de todos estes anos, ditos laudos foram 
realizados por solicitação dos docentes 
interessados e a universidade contrata-
va empresas especializadas e/ou profes-
sionais registrados para este fim.  A 
partir da autonomia administrativa tais 
procedimentos poderiam ser conduzi-
dos de forma diferente, resolvendo de 

forma definitiva esta questão com uma 
Resolução que reconheça que a legisla-
ção vigente é suficiente para assegurar o 
pagamento do adicional de insalubrida-
de a todos os(as) docentes da UENF que 
laborem expostos aos mesmos agentes 
perigosos e/ou insalubres realizando 
um laudo pericial geral para todos os 
Laboratórios que contenham exposi-
ções a agentes químicos, físicos e /ou 
biológicos, contendo a descrição das 
atividades realizadas, da exposição 
dos(as) docentes aos agentes e o grau, 
tudo conforme as Normas Regulamen-
tadoras vigentes, de modo que, a partir 
da lotação no local já se possa automati-
camente verificar a exposição aos 
agentes insalubres e/ou perigosos e 
implantar o pagamento do adicional 
correspondente.

Sofremos com várias administrações 
que, ao invés de fortalecer a tão ansiada 
autonomia administrativa, continuam a 
se comportar como braços do governo 
quando, mesmo com processos judicia-
lizados, as reitorias entram com recur-
sos morosos dificultando a implantação 
de direitos de seus servidores. 

Hoje, com mais uma promessa de 
autonomia, agora financeira, para o ano 
de 2021 é no mínimo preocupante que 
ocupantes dos mais altos cargos na 
universidade sigam sem uma ampla  
discussão para implantação e operacio-

nalização de uma autonomia universitá-
ria plena.

Não podemos esquecer também que, 
após corte no inicio do ano do adicional 
insalubridade o pagamento foi reestabe-
lecido mediante a aprovação da PL 
2554/2020 na ALERJ, sancionada pelo 
executivo, ressarcindo verbas indeniza-
tórias ao funcionalismo público estadual 
(os adicionais de insalubridade e pericu-
losidade, auxílios alimentação e trans-
porte, dentre outros). 

A  ADUENF a considera frágil, pois a 
lei propõe que o pagamento, antes refe-
rente à insalubridade agora se configura 
como ressarcimento à “despesa para o 
desenvolvimento e aplicação do ensino 
remoto a internet, a energia elétrica, 
demais equipamentos necessários para 
as atividades dos professores e equipa-
mentos eletrônicos para as vídeoaulas. 
O valor recebido por cada profissional 
deverá ser exatamente igual ao benefí-
cio ou verba indenizatória que foram 
suspensos. Os valores descontados 
deverão ser ressarcidos integralmente” 
caracterizando assim um desvio de 
funcionalidade deste benefício. A pró-
pria lei vincula esses pagamentos ao 
tempo de duração do isolamento social.

Estamos atentos e trabalhando contra 
ataques e retrocessos só a luta garante 
nossos direitos!



Duodécimos para que(m)? Orçamen-
to participativo já!

A autonomia da gestão financeira da 
Universidade implica uma séria discus-
são sobre a distribuição de recursos, 
sempre escassos, para uma variedade de 
demandas. São inevitáveis as perguntas: 
a que, a quem e de que forma esses recur-
sos serão destinados? As chamadas para 
a elaboração de orçamentos por parte 
dos docentes continuarão a ser feitas 
com prazos exíguos, às vezes de um dia 
para outro? Outros editais, que envol-
vem somas vultosas, continuarão a ser 
publicados às vésperas das festas de fim 
de ano?

Para que haja uma distribuição demo-
crática e equitativa desses recursos, em 
vez de decisões autocráticas feitas a 

portas fechadas e sem transparência, 
julgamos fundamental a ampla partici-
pação da comunidade acadêmica na 
tomada de decisões que vão ao encontro 
de suas necessidades e prioridades. E o 
instrumento adequado para atingir esse 
fim se chama orçamento participativo.

Por meio do orçamento participativo, 
a comunidade acadêmica pode decidir 
se os recursos disponíveis serão aplica-
dos para a compra de equipamentos, 
construção de anexos, iluminação do 
campus ou na manutenção do que já 
existe e se encontra deteriorado. 

Para ilustrar essa discussão, temos 
notícias de equipamentos avaliados em 
milhões de reais e que estão acondicio-
nados em salas com infiltrações, pondo 
em risco seu funcionamento. Da mesma 

forma, há aparelhos de ar-condicionado 
que não são instalados devido a uma 
rede elétrica obsoleta, que não os com-
porta. Essas deficiências implicam em 
um desperdício de recursos já investidos 
e condições precárias de trabalho para 
pesquisadores(as), prejudicando o 
avanço de pesquisas de grande relevân-
cia para a sociedade.

Diante disso, a ADUENF exige: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JÁ! 
P E L A  T R A N S P A R Ê N C I A  E 
DEMOCRACIA NA DISTRIBUIÇÃO 
DOS DUODÉCIMOS!

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JÁ!

15 DE OUTUBRO
DIA DOS PROFESSORES
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