
BOLETIM
SINDICAL

ANO 3 – NÚMERO 15 – 29/04/2022
GESTÃO TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E LUTA PELA BASE

São muitos temas em comum e uma certeza: a
união de forças é fundamental na defesa dos
direitos dos docentes e do ensino público de
qualidade. Foi com este pensamento que as
diretorias da Associação dos Docentes da UENF
(ADUENF) e da Associação de Docentes da UERJ
(ASDUERJ) se uniram para formar o Fórum das
Universidades Estaduais do Rio de Janeiro.
A decisão de formar o Fórum foi tomada durante o
40º Congresso do ANDES-SN, realizado em Porto
Alegre (RS), no final de março. A primeira reunião de
trabalho aconteceu no Rio de Janeiro e a segunda
ocorrerá em Campos. Além da UENF e da UERJ, o
Fórum pretende envolver os docentes da Fundação
de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e da Fundação
CECIERJ – Centro de Ciências e Educação Superior a
Distância do Estado do Rio de Janeiro.

- Como primeiro passo, a gente pretende fazer uma
radiografia do ensino superior estadual para
conhecer, fortalecer e também para saber as nossas
fragilidades, nossas lutas em comum, defendendo
sempre o ensino socialmente referenciado – disse a
presidente da ADUENF, Raquel Garcia, enfatizando a
importância de lutar pela isonomia entre as
universidades.
Para o presidente da ASDUERJ, Guilherme Leite, esta
união de forças é fundamental para garantir o
fortalecimento da luta dos docentes contra ataques
do governo estadual, contra as políticas de
austeridade e contra os processos de privatização.
“Se não estivermos juntos, estaremos muito mais
frágeis no que se refere ao combate e à resistência
a governos autoritários que nós temos vivenciado
nos últimos anos em nosso estado”.

NASCE O FÓRUM DAS  UNIVERSIDADES ESTADUAIS
UNIÃO EM DEFESA DOS DOCENTES
Diretoria da ADUENF e da ASDUERJ após a primeira reunião do Fórum das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro: união fortalecida em defesa de interesses comuns



- Ampliação da campanha nacional em defesa
da educação pública, com a realização de
ações nas seções sindicais.

A diretoria da ADUENF esteve presente no 40º
Congresso do ANDES-SN - Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior,
realizado entre os dias 27 de março e 1º de abril em
Porto Alegre (RS). Durante o evento, foram traçados
os rumos que serão tomados ao longo de 2022 no
movimento em favor da educação pública do país. 
Na conjuntura nacional, foi decidido que todas as
seções sindicais darão ênfase ao movimento Fora
Bolsonaro. A proposta é combater as políticas do
atual governo, que ataca não apenas o ensino
público superior, mas também os mais pobres.
Depois de dois anos sendo realizado em formato virtual
por causa da pandemia, o Congresso voltou a acontecer
presencialmente. O evento teve a participação de 682
docentes de 89 seções sindicais de todo o Brasil. O tema
central foi “A vida acima dos lucros”.
Representando a ADUENF, participaram a presidente,
Raquel Garcia; o 2º vice-presidente, Ricardo Nóbrega;
o 1º tesoureiro, Carlos Veiga; a 1ª secretária, Caryne
Braga; e a assessora jurídica, Veronica Triani. A base
foi representada pelos professores associados
Clareth Reis e José Glauco Tostes.
Confirmado para 2023, o 41º Congresso do ANDES-SN
acontecerá em Rio Branco (AC).

PRINCIPAIS TEMAS DEBATIDOSCONGRESSO DO
ANDES-SN REFORÇA
MOVIMENTO PELA
EDUCAÇÃO PÚBLICA

- Intensificação da luta contra os projetos que
visem à mercantilização e privatização da
educação pública.

- Recomposição dos orçamentos para
Ciência, Tecnologia e Humanidades.

- Pagamento dos triênios, direito que vem sendo
desrespeitado pelas universidades estaduais.

- Intensificação do movimento pela aprovação
do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV).

- Defesa do sistema de cotas nas
universidades e garantia de permanência aos
alunos cotistas, com bandejão, residências
universitárias e outras políticas.

- Elaboração de planos sanitários,
educacionais e de apoio psicossocial para
assegurar a segurança de docentes e
estudantes no retorno presencial.

- Elaboração de um Plano de Lutas
englobando as universidades federais,
estaduais, municipais, IFFs e CEFETs.

- Definição de nova data para as eleições da
direção nacional do ANDES-SN, que passam a
ser realizadas nos anos ímpares, no mês de maio.

- Refiliação do ANDES-SN ao DIEESE.
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CAFÉ DA MANHÃ E
BRINDES NO RETORNO
AO PRESENCIAL
Marcando o retorno das atividades presenciais na
Universidade Estadual do Norte Fluminense -
Darcy Ribeiro, a ADUENF deu as boas-vindas aos
professores e professoras com um café da manhã
especial em sua sede, no dia 14 de março. Depois
de dois anos de isolamento por conta da
pandemia de Covid-19, o encontro foi uma
excelente oportunidade para rever os amigos e
colocar a conversa em dia sobre temas
importantes à categoria.
Cada docente foi presenteado com duas
máscaras, uma cópia impressa do Boletim Sindical
da ADUENF e um planner especialmente
produzido em comemoração pelo Mês da Mulher,
homenageando personalidades femininas que
escreveram seu nome na história do Brasil. Os
brindes também foram entregues aos docentes do
Campus Carlos Alberto Dias, em Macaé.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a
ADUENF criou oficialmente o Núcleo de Apoio às
Mulheres da UENF. O objetivo é oferecer apoio e
orientação às professoras, alunas, técnicas e
terceirizadas que estejam passando ou tenham
vivenciado situações de assédio sexual, moral ou
estejam sofrendo qualquer outra condição que
torne difícil sua convivência no trabalho ou nos
estudos.
- Muitas mulheres têm medo de sofrer retaliação ao
se posicionar e denunciar casos de violência e
assédio. A gente quer ajudá-las e orientá-las a agir
da melhor forma para se preservar e garantir que
consigam trabalhar com tranquilidade – explica a
professora Caryne Braga, 1ª secretária da ADUENF e
autora do projeto.
Na avaliação da advogada Veronica Triani, assessora
jurídica da ADUENF, o Núcleo será um espaço seguro
para abordar um tema que ainda é difícil de ser
exposto. “A grande maioria das pessoas que  sofre as-

ADUENF CRIA O
NÚCLEO DE APOIO
ÀS MULHERES

sédio não consegue falar, por diversos motivos. Ter
um espaço de acolhimento é demonstrar que,
dentro da UENF, há pessoas que se importam e
que vão fazer uma escuta atenta, sem julgamento”.
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Os estilos eram variados, mas o objetivo um só:
valorizar a produção literária das professoras,
alunas e ex-alunas da Universidade Estadual do
Norte Fluminense – Darcy Ribeiro. Promovida no dia
15 de março pela ADUENF, a I Feira de Livro de
Autoras da UENF foi um grande sucesso.
As obras literárias ficaram expostas ao público
durante todo o dia na sede da associação,
disponíveis para venda. Às 15h, uma roda de
conversas reuniu as autoras, que tiveram a
oportunidade de compartilhar suas experiências na
produção dos livros e destacar a importância da
participação feminina na produção literária. 
Na avaliação da professora Raquel Garcia,
presidente da ADUENF, a I Feira de Livros de Autoras
da UENF foi uma excelente oportunidade para
valorizar o trabalho acadêmico e integrar os
diversos setores da universidade, aproximando
profissionais dos diversos centros e possibilitando
um intercâmbio benéfico. “A cultura transpassa
todas as áreas de conhecimento, e a gente sempre
cresce quando faz essa interação”, disse a
presidente, agradecendo a todas as autoras que
participaram da feira e a todas as pessoas que
prestigiaram o evento.

I FEIRA DO LIVRO DE AUTORAS DA UENF
VALORIZA A PRODUÇÃO LITERÁRIA

No intervalo das aulas, os estudantes também prestigiaram a I Feira de Livros de Autoras da UENF, que contou com obras de alunas, ex-alunas e professoras da universidade

“Eu achei maravilhoso, acho que tem que
acontecer mais vezes.”
Maria Clareth Gonçalves Reis, professora

“Há tanta coisa boa sendo produzida, e a
gente precisa compartilhar.”
Marusa Silva – ex-aluna

“Eu parabenizo a ADUENF pela iniciativa.
O público foi muito participativo. Foi um
prazer estar aqui.”
Kátia Valevski, professora

“Que esse evento perdure, não fique só
no dia de hoje”.
Maria Cristina Canela, professora

“Gostaria de agradecer pela iniciativa da
ADUENF por ter promovido este evento
para reunir as escritoras, autoras de
projetos muito relevantes desenvolvidos
na nossa cidade e no estado do Rio”.
Paula Cruz Pimentel, ex-aluna
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