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ANO 3 – NÚMERO 14 – 24/02/2022GESTÃO TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E LUTA PELA BASE

A ADUENF é a favor do retorno das
atividades presenciais na UENF, previstas
para o dia 7 de março, mas entende que
essa volta precisa ocorrer de maneira
segura. Acima de tudo, estão em jogo a
saúde e a vida dos docentes, estudantes e
servidores da área administrativa, inclusive
terceirizados.
Diante da falta de regras claras e de
problemas estruturais da universidade, a
Associação dos Docentes da UENF resolveu
tomar a frente desta discussão tão
importante. Na Assembleia Geral Online da
ADUENF do dia 10 de fevereiro, foi decidida
por unanimidade a formação de um grupo de
trabalho que vai elaborar um documento
base para a criação de um plano sanitário e
educacional.
Seguindo o exemplo de outras instituições
de ensino superior do país, este plano
estabelecerá protocolos bem definidos que
deverão ser seguidos por toda a
comunidade acadêmica para conter o
avanço da Covid-19.
O grupo de trabalho ganhou a adesão do
Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Públicas Estaduais do Rio de
Janeiro (SINTUPERJ), Associação de Pós-
graduandos da UENF (APG/UENF) e
estudantes de graduação. As primeiras
reuniões já estão agendadas para os
próximos dias.
Não é possível aceitar que decisões
fundamentais envolvendo a segurança de
docentes e estudantes sejam tomadas sem
diálogo e sem bom senso. Vidas importam, e elas
não podem ser deixadas em segundo plano.

POR UM RETORNO SEGURO
NA FALTA DE CONDIÇÕES NA UENF, GRUPO DE TRABALHO VAI
ELABORAR DOCUMENTO PARA PLANO SANITÁRIO E EDUCACIONAL

No retorno presencial, cobramos a adoção de um
protocolo de testagem e rastreamento, que inclua
as seguintes ações:
1 – Fornecimento de equipamentos de proteção individual
(EPI), como máscaras e álcool gel, a todos os servidores e
servidoras, inclusive terceirizados (as);
2 – Testagem das pessoas em trabalho presencial, com
rastreamento de contatos e isolamento de suporte;
3 – Fiscalização de todos os espaços da universidade para
garantia da manutenção dos protocolos de segurança;
4 – Treinamento sobre protocolos de segurança
sanitária para todos os trabalhadores e
trabalhadoras que realizarão trabalho presencial;
5 – Adoção de uma política institucional que
normatize as decisões em casos positivos de
infecção por Covid-19 (afastamentos, quarentenas,
rastreamentos, etc).

NÃO ABRIMOS MÃO
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O DIFÍCIL REGRESSO ÀS AULAS

ADUENF PRESENTE
NO 40º CONGRESSO
DO ANDES-SN

Entre os dias 27 de março e 1º de abril,
representantes da ADUENF vão participar do 40º
Congresso do ANDES-SN, que acontecerá no campus
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em Porto Alegre. O tema central será “A
vida acima dos lucros: ANDES-SN 40 anos de luta”.
Depois de dois anos em formato online, o Congresso
volta a ser presencial. Em razão da pandemia, estão
sendo adotadas regras rígidas de acesso e proteção
aos participantes, como a exigência de passaporte
de vacinação.

Conforme decidido na Assembleia Geral Online do
dia 10 de fevereiro, a ADUENF contará com os
seguintes representantes:
Delegados da Diretoria: Maria Raquel Garcia Veja
Delegados de Base: Ricardo André Avelar da
Nóbrega e Caryne Aparecida de Carvalho Braga
Observadores: Luciane Soares da Silva, Carlos
Eduardo Veiga de Carvalho e José Glauco Ribeiro
Tostes
Assessoria Jurídica: Veronica de Araújo Triani

SITUAÇÃO PRECÁRIA É UMA AMEAÇA À COMUNIDADE ACADÊMICA

Não é segredo para ninguém: enquanto a variante
ômicron avança no Brasil, muitas salas e laboratórios
da UENF não têm condições mínimas que garantam
a segurança de professores e estudantes. 
Através da Portaria UENF 110/2022, a Reitoria
estabeleceu regras para o retorno presencial no dia
7 de março. Entre outras, ela estabelece que, nos
ambientes acadêmicos, deverá ser respeitada uma
distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas.
Sempre que possível, os ambientes internos deverão
ter ventilação natural.
Mas basta uma rápida inspeção pelas instalações da
universidade para constatar que, em muitos casos,
será difícil ou impossível cumprir as medidas.
O Hospital Veterinário é um dos prédios que
apresentam piores condições. Os ambulatórios, onde os
alunos participam de aulas práticas, não têm janelas
nem sistema de exaustão.
No CBB, as condições não são melhores. Os
auditórios utilizados nas aulas de bacharelado,
apesar de amplos, têm uma ventilação ruim. No
início do semestre, esses auditórios chegam a
receber turmas de até 100 alunos. Se isto acontecer,
será inviável manter o distanciamento mínimo.

Ambulatório do Hospital Veterinário: sem janelas nem ventilação adequada

Um giro pelo CCH indica outros problemas. Parte das
salas de aula e as salas dos professores não têm
janelas.
O melhor lugar para os docentes é a sala de aula – e
a ADUENF entende a importância do retorno
presencial. Educação é importante, mas vidas vêm
em primeiro lugar.



A ADUENF obteve mais uma importante
vitória na luta pelos direitos dos docentes da
UENF. No último dia 16 de fevereiro, o
Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE/RJ) proferiu acórdão favorável no
que diz respeito às progressões funcionais. A
decisão altera uma determinação anterior do
próprio TCE, que havia determinado a
“desconstituição de todos os
enquadramentos”. Agora, o TCE determina
que a UENF verifique, em cada processo de
enquadramento, se os docentes cumpriram os
critérios legais para obtenção de progressões.
As movimentações funcionais são reguladas
pela Lei Estadual no 4.800/2006, que
estabelece critérios como o intervalo mínimo
de dois anos para a concessão do benefício,
além da avaliação por desempenho. Na UENF,
as regras para movimentação funcional
foram definidas através da Portaria UENF nº
009/2008.
Em decisão de junho de 2018, o TCE
considerou que a UENF extrapolou o poder de
regulamentar a lei, pois o enquadramento
não seria a forma regular de movimentação
na carreira, servindo apenas para a
realocação dos servidores no novo Plano de
Cargos e Vencimentos (PCV) de 2006. Também
considerou ilegal a previsão autorizando a
realização de enquadramentos “a qualquer
tempo”. Com base neste entendimento, o
tribunal deliberou que todos os
enquadramentos datados a partir de
17/07/2013 deveriam ser anulados.
Na defesa dos docentes, a ADUENF ajuizou
uma ação civil pública pleiteando ao Poder
Judiciário a implantação de todos os
enquadramentos e progressões que já

VITÓRIA DA LUTA SINDICAL
TCE/RJ DETERMINA QUE UENF VERIFIQUE O
DIREITO ÀS PROGRESSÕES DOS DOCENTES

contassem com decisões administrativas e
publicações em Diário Oficial. A associação
foi além. No dia 17 de junho de 2021, solicitou
ao TCE/RJ a participação no processo na
condição de amicus curiae – pedido que foi
atendido em julho do mesmo ano.
A assessoria jurídica da ADUENF demonstrou
que a Portaria UENF nº 009/2008 não criou a
possibilidade de movimentação funcional, pois o
PCV já previa progressões horizontais e verticais.
Pediu, então, que, antes de qualquer anulação
dos enquadramentos, fosse determinado à UENF
que buscasse a regularização dos atos,
verificando o cumprimento dos requisitos para
concessão de progressão simples ou
diferenciada, proposição esta acolhida pelo
Tribunal de Contas.
Pela nova decisão, o TCE/RJ determina que a
UENF instaure processos administrativos e
analise a possibilidade de conversão dos
enquadramentos em progressões,
considerando o cumprimento dos critérios
estabelecidos pela Lei Estadual no
4.800/2006.
O TCE também autoriza a modulação dos efeitos
dos atos administrativos, de forma que podem
ser realizadas correções nas datas da
movimentação, para cumprimento do texto da
lei. Por fim, será reforçado o dever de a UENF
observar o contraditório e ampla defesa, de
modo que os docentes que tiverem progressões
funcionais a serem analisadas deverão receber
comunicação prévia e poderão apresentar
manifestações nos processos.
A decisão caminha para pôr fim à situação de
insegurança jurídica que se estende por anos.
A ADUENF se orgulha em ter conduzido esta
luta em defesa dos docentes.
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100 ANOS DE DARCY RIBEIRO
O ano de 2022 é especial para quem luta por uma
educação pública de qualidade, democrática e
libertadora. Ele marca os 100 anos de nascimento
de Darcy Ribeiro, idealizador da Universidade
Estadual do Norte Fluminense (UENF), que leva o
seu nome. Nos próximos meses, a ADUENF vai
realizar uma série de eventos para manter vivo o
legado do professor e antropólogo, que resumiu
sua luta numa frase: “Só há duas opções nesta
vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me
resignar nunca."
Mineiro de Montes Claros, Darcy chegou à
educação pelas mãos de Anísio Teixeira, com
quem implantou o Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais (CBPE) e a Universidade de Brasília
(UnB). Foi ministro da Educação e Cultura, em
1962, e chefe da Casa Civil da Presidência da
República, em 1963. O Golpe de 1964 o destituiu
da luta pelas reformas de base e o levou ao exílio.
Quase três décadas depois, um de seus maiores
projetos de vida ganhou forma no Norte
Fluminense. Com a eleição de Leonel Brizola para
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991
o professor recebeu do governador a missão de
implantar a UENF, definida por ele como a
“Universidade do Terceiro Milênio”.
Mais do que nunca, é hora de regar a semente que
Darcy Ribeiro plantou no Norte Fluminense. Diante
do dilema proposto pelo antropólogo, a ADUENF
optou por se indignar. Com este pensamento,
nasceu a Campanha EM DEFESA DA UENF, que
tem como tema “UENF Vive e Pulsa Resistência”.
Em 2022, esta campanha ganha força através de
várias iniciativas que têm por objetivo resgatar o
legado do fundador da universidade.

O LEGADO DO FUNDADOR DA UENF ESTÁ VIVO E PRECISA SER LEMBRADO

Março será dedicado às mulheres. Entre tantos eventos que
marcarão o mês, a ADUENF vai realizar em sua sede, no dia
15/03, uma feira de livros presencial, somente com obras
de autoras. Muitas delas, inclusive, são professoras, alunas
e ex-alunas da UENF. Esta foi uma maneira que a
Associação dos Docentes da UENF encontrou de divulgar a
produção literária feminina e valorizar as mulheres, que
contribuem com uma sociedade melhor nos mais variados
campos do conhecimento.

ADUENF VAI
REALIZAR FEIRA
DE LIVROS EM 
 HOMENAGEM
ÀS MULHERES
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