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B O L E T I M

ESPECIAL ON-LINE

o dia 26 de maio se realizou a Nnossa última Reunião Ampliada 
da ADUENF. Foram convidados Gusta-
vo Berner (Assessor Jurídico da 
A D U E N F )  e  C a r o l i n e  L i m a 
(UNEB/ANDES), contando com a parti-
cipação de 35 docentes.

Abordados os problemas de conces-
são de adicionais (por Insalubridade e

Periculosidade) e os de processos de 
Enquadramento, Progressão e Promo-
ção, que um número significativo de 
docentes vem sofrendo há muito tempo, 
foi sugerido iniciar processos coletivos, 
sem prejuízo dos processos individuais 
que correm individualmente. Conside-
rando que esses processos tem a vanta-
gem de maior pressão política, Berner 
assumiu a tarefa de organizá-los, de 
forma a darmos entrada nos próximos 
dias, tanto internamente, quanto exter-
namente à UENF. A colega Caroline 
Lima comprometeu o apoio do ANDES 
às iniciativas da ADUENF e relatou que 
problemas similares aos que vêm sofren-
do os docentes da UENF, em relação aos 
processos de Enquadramento, Progres-
são e Promoção, têm sido reportados por 
diversas universidades estaduais e que 
uma estratégia de mutirão formada 
pelos sindicatos tem ajudado para sua 
solução. A respeito, a Diretoria vem 
considerando a organização de grupos 
de trabalho dedicados ao monitoramen-
to desses processos coletivos, o que 
colocaremos na nossa próxima Reunião 
Ampliada. Em 15 de junho oficiamos à 
Reitoriasolicitando a relação das infor-

�SE�NÃO�MANTIVERMOS�A�
MOBILIZAÇÃO,�PERDEREMOS

No dia 15 de junho oficiamos à 
Reitoria solicitando informações sobre 
as providências tomadas.

NOSSOS�DIREITOS!

Na mesma Reunião Ampliada demos 
conta da aprovação na ALERJ, em 25 de 
maio, da resolução de proposta de lei 
suspendendo o corte e ressarcindo os 
adicionais de insalubridade e periculosi-
dade, auxílios alimentação e transporte 
cortados pelo executivo. O Governo 
Witzel sancionou a resolução sob a 
forma de lei (Lei Nº 8844, de 27 de maio 
2020), indicando que “Art. 1º O Poder 
Executivo poderá reverter o benefício 
ou verba indenizatória suspensos...” 
para o Setor de Educação e de Ciência e 
Tecnologia. Entretanto, em 29 de maio, 
promulgou o DL Nº 47.100, no que 
autorizava unicamente ao SEEDUC a 
suspender e reverter os cortes para o 
Setor Educação, deixando de fora, a 
pesar da lei, os funcionários vinculados à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia (à 
qual somos vinculados os docentes 
universitários). A ADUENF, junto do 
Fórum Permanente de Servidores Públi-
cos do Estado do Rio de Janeiro 
(FOSPERJ), vem exigindo o cumpri-
mento da lei e a imediata suspensão dos 
cortes dos adicionais.

mações pertinentes.

públicos: “Nós já botamos a granada 
no bolso do inimigo: dois anos sem 
aumento de salário” (Guedes dixit, 
Reunião Ministerial do dia 22 de abril de 
2020). Servidores públicos brasileiros: 
“inimigos” a serem aniquilados com 
“ g r a n a d a  n o  b o l s o ” .  S E  N Ã O 
MANTIVERMOS A MOBILIZAÇÃO, 
PERDEREMOS NOSSOS DIREITOS!

As Plenárias manifestaram seu repú-
dio à visão do governo quanto aos servi-
dores

Por outro lado, dando sequência às 
reuniões conjuntas na UENF, a III Plená-
ria Unificada da UENF se realizou em 08 
de junho (a II Plenária Unificada foi em 
20 de maio), ambas contaram com a 
participação do SINTUPERJ, APG e 
DCE. As Plenárias consideraram de 
fundamental importância o funciona-
mento dos diferentes Conselhos da 
UENF e se pronunciaram sobre a urgen-
te realização de um CONSUNI para 
deliberar sobre o funcionamento da 
UENF.

Ainda, em consonância com o 
FOSPERJ, as Plenárias denunciaram a 
aprovação da ajuda aos estados e municí-
pios sancionada por Bolsonaro, como 
saindo do bolso dos funcionários públi-
cos (pois proíbe reajustes salariais para 
todas as categorias do serviço público, 
congela benefícios como auxílio trans-
porte e alimentação e elimina a conces-
são de licenças prêmio e proíbe o direto 
à promoção e progressão até dezembro 
de 2021).
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MOBILIZAÇÃO:�GARANTIA�DE�DIREITOS



DOCENTES DA UENF TIVERAM ADICIONAL
 DE INSALUBRIDADE E OUTROS BENEFÍCIOS

 CORTADOS: O QUE FAZER?
Os docentes (e técnicos) 

que fazem jus ao adicional 
de Insalubridade e/ou 
periculosidade, após perí-
cia do Estado do ambiente e 
tipo de trabalho, tiveram a 
má notícia de suspensão do 
pagamento do adicional 
pelo governo do Estado do 
Rio de Janeiro. Esse benefí-
cio foi cortado sob o argu-
mento de que os docentes 
não estariam exercendo 
suas atividades regulares e 
os recursos seriam destina-
dos à saúde durante a crise 
sanitária do COVID-19. No 
entanto, tal medida é ilegal, 
pois os docentes continuam 
tendo direito ao recebimento do benefí-
cio, pois os impactos para a saúde se dão 
de forma cumulativa e não pontual, de 
forma que este adicional não é retirado 
em outras situações como férias ou 
licenças por exemplo. Com achatamento 
dos nossos salários sem reposições e o 
aumento dos descontos previdenciários 
este adicional compõe uma parte impor-
tante dos proventos (20 até 40%) de 
vários docentes, desestabilizando total-
mente a organização econômica dos 
beneficiários. Pior ainda quando ocorre 

de forma cumulativa e referente a dois 
meses! Esse é o tamanho da perda sofri-
da pelos docentes.

Além disso, o corte destes benefícios 
por parte do governo através da Circular 
SUSIG 06/2020, também abre um peri-
goso precedente, pois desrespeita a 
autonomia universitária.  Em uma tenta-
tiva de reverter os efeitos de tal Circular, 
deputados da ALERJ aprovaram o Proje-
to de Lei 2554/2020 que transforma 
esses adicionais em “ressarcimentos de 
despesas para o desenvolvimento de 
trabalho remoto”. Embora sancionada NENHUM�DIREITO�A�MENOS!

A Diretoria da ADUENF 
já havia avaliado como 
muito frágeis os argumen-
tos de supracitada Lei, pois 
além de desvio da finalidade 
deste beneficio, ela prevê a 
duração atrelada ao tempo 
de isolamento social devida 
à crise sanitária que esta-
mos vivendo, sem especifi-
car o que ocorrerá após o 
retorno às atividades regu-

lares. 

pelo Governador Witzel e 
comunicada pela reitoria da 
UENF, esta lei não teve, até 
hoje, o efeito desejado para 
os servidores ligados à 
Secretaria de Ciência e 
Tecnologia.

Além de acionar sua assessoria jurídi-
ca para acompanhar o caso e oficiar à 
Reitoria, a Diretoria da ADUENF tem 
dialogado com parlamentares e promo-
vido lives, plenárias, reuniões de direto-
ria ampliada com a presença do assessor 
jurídico e outras ações de esclarecimen-
to. É fundamental que os docentes se 
somem a essa luta contraataques oportu-
nistas aos direitos e à carreira dos servi-
dores. 

PROGRESSÕES E ENQUADRAMENTO: UM DEBATE COM O JURÍDICO DA ADUENF

No último dia 26/05, na Reunião 
Ampliada da ADUEF, Gustavo Berner, 
assessor jurídico da ADUENF e repre-
sentação nas ações coletivas, informou 
que a situação dos processos de pro-
gressão e enquadramento docentes 
estavam aguardando um parecer da 
assessoria jurídica da UENF, exigido 
pelo governo de Estado para seu paga-

mento. Relatou que situação similar se 
deu com a UERJ, FAETEC e outras 
instituições estaduais de ensino superi-
or do Rio de Janeiro. Informou que, 
para solucionar a questão, a exemplo 
do que foi realizado na UERJ, que con-
seguiu implementar as progressões e 
enquadramentos aprovados, seria 
suficiente que a assessoria jurídica da 
UENF ajuntasse um parecer padrão, de 
poucas páginas, a cada um dos proces-
sos para que a tramitação se completas-
se e os benefícios fossem pagos aos 
docentes. Ressaltou, no entanto, uma 
norma jurídica publicada durante o 
período da pandemia, que limita o 
pagamento dos benefícios, fazendo que 
esse retroaja apenas até janeiro deste 
ano. Os valores relativos ao período 
anterior deverão ser pleiteados por 
meio de ação judicial. Informou ainda 

que, em caso de implementação desses 
benefícios pela via administrativa, as 
ações dos associados que ingressaram 
com ações individuais não perderiam 
seu objeto, pois o pedido de retroação 
até a data da aprovação da progressão 
ou enquadramento persistiria e não 
seria necessário ajuizar nova ação. A 
ADUENF está entrando em contato 
com a Reitoria da UENF para discutir a 
implementação do mencionado pare-
cer padrão, de forma a que contribua 
para que seus docentes, que já estamos 
com salários corroídos em mais de 25% 
pelas perdas inflacionárias, gozemos 
dos nossos direitos meritoriamente 
conquistados a partir do bom desempe-
nho das atribuições e de produção 
científica, evitando o desgaste e moro-
sidade das ações judiciais.
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AULAS REMOTAS E A FUNÇÃO DA UNIVERSIDADE
PÚBLICA EM MEIO A UMA PANDEMIA

Nossas aulas, na UENF, foram 
suspensas em março de 2020. 

Desde então a ADUENF vem realizan-
do uma série de atividades abertas à 
comunidade. Tivemos duas lives com o 
tema do ensino em suas diferentes 
modalidades de uso em plataformas 
digitais e discutimos em 
três Plenárias, junto ao 
SINTUPERJ, à APG e ao 
DCE, a situação dos 
alunos e os ataques 
sofridos pelo conjunto 
dos servidores estadua-
is. Acreditamos que 
defender a democracia 
interna, com a conside-
ração de um CONSUNI 
ampliado, é fundamen-
tal para avançarmos no 
debate sobre a realiza-
ção de aulas remotas na 
UENF. Evitar a imple-
mentação improvisada e 
autocrática desse tipo 
de atividade é essencial para a forma-
ção dos nossos estudantes. Entre as 
questões importantes a serem mapea-
das estão as condições de acesso dos 
alunos e professores. Mas não se trata 
apenas de acesso e conexão, a conside-

As ações, de parte do conjunto de 
professores, no sentido de se “fazer 
algo” para pensar o retorno, são impor-

tantes. Mas, não são menos importan-
tes do que a consideração das condi-
ções que permitam o bom funciona-
mento do conjunto. Um debate acerca 
das disciplinas que não podem ser 
transportadas para um ambiente virtu-

ração da fragilização da comunidade 
pelo COVID-19, com docentes e dis-
centes tratando de familiares adoeci-
dos é um assunto a ser levado em conta.

al é importante.
A realidade da UENF não é diferente 

da realidade de tantas outras institui-
ções de ensino superior e as respostas 
dadas em parte dos casos também não 
deverão ser. A Universidade Federal do 
Ceará tenta o retorno, considerado 

improvisado por parte da 
comunidade, que indica a não 
participação de 20 mil estudan-
tes na pesquisa sobre acesso à 
internet nessa universidade, 
num Brasil no que o reitor da 
Universidade Federal da Bahia, 
João Carlos Salles, declara que 
58% dos domicílios não têm 
computador e 33 % não tem 
acesso a internet. Das 69 Uni-
versidades Federais brasileiras, 
apenas 6 adotaram o ensino à 
distância pelo mesmo motivo 
que seguimos com nosso calen-
dário interrompido na UENF: 
falta de acesso dos alunos a 
uma conexão de internet.

O perfil de nossos discentes não 
difere do apresentado acima. A insis-
tência em uma forma improvisada de 
aulas remotas poderá intensificar as 
desigualdades.

III Plenária unificada - UENF

A abertura do processo de impeachment, já respingou no combate da Covid-
19, onze de reconhecidos técnicos do comité científico do combate à pandemia 
do governo, renunciaram depois da saída do Secretário da Saúde. Na perspectiva 
dos servidores públicos do RJ, existe o temor de que a crise possa originar proble-
mas para o pagamento dos salários. Torna-se, portanto, fundamental a unidade 
dos servidores públicos junto ao FOSPERJ para manutenção dos nossos direitos, 

punindo efetivamente o governo corrupto e denunciando eventuais alian-
ças espúrias que vêm sendo anunciadas 
pelo governador.

Imerso em uma extensa crise sanitária pelo COVID-19 e uma grave 
crise politica na Federação, o Rio e Janeiro afunda em um estado de insta-
bilidade política. A partir de denuncias de corrupção do Governador 

Wilson Witzel relacionadas à compra de equipamentos e insu-
mos para o combate à pandemia no estado e o parecer do Tri-
bunal de Contas do Rio de Janeiro pela rejeição das contas do 
Governador, a ALERJ aprovou, em 10 de junho, a abertura do 
processo de impeachment do Governador Witzel por crime 

de responsabilidade: “Tivemos 70 deputados presentes. Vota-
ram 69. 69, sim! Eu, André Luiz Ceciliano, Presidente da 
ALERJ, baseado no parecer técnico da Procuradoria, dou início 
ao processo 5328 de 2020”.



Lives da UENF tem um sucesso de Público
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aduenf.sesduenf@gmail.com www.aduenf.org.br/ @aduenfAcesse�nossas�redes:

Em um momento de incertezas, em meio à uma pandemia, torna-se fundamental para a democracia a 
divulgação e popularização do que fazemos na universidade. Para além da academia e dos conteúdos 
regulares, é importante que a universidade realize um debate crítico sobre desigualdade, precarização do 
trabalho, racismo e desenvolvimento. Este tem sido o objetivo da nossa associação com a realização des-
ses encontros semanais. 

Durante os mês de Março, Abril, Maio e Junho a Aduenf realizou diversos debates Ao Vivo, tratando de 
temas ligados a ciência e tecnologia, educação, saúde mental, meio ambiente, racismo, entre outros. 
Foram mais de 8 mil visualizações e uma média de 30 convidados (as) participantes, entre eles pesquisa-
dores, professores, parlamentares, sindicalistas das mais diversas áreas de atuação na sociedade.

Mais de 8 mil acessos!


