
De quantas lutas é feita uma
universidade? No caso da UENF, foram
muitas! A começar pela grande
mobilização popular em 1989 para que a
criação da Universidade Estadual do Norte
Fluminense fosse incluída na Constituição
Estadual. Passou pelo projeto de Darcy
Ribeiro e continua nos dias de hoje,
através dos movimentos em defesa da
educação pública. Neste 16 de agosto, a
Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense Darcy Ribeiro completa 29 anos.

UMA HISTÓRIA FEITA DE
LUTAS E CONQUISTAS
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Abraço simbólico à UENF durante a fase de obras; a universidade já nasceu democrática, fruto de uma mobilização popular em Campos e da visão de Darcy Ribeiro

ARQUIVO ASCOM UENF

No dia 18, a Associação dos Docentes da
UENF (ADUENF) chega aos seus 23 anos
como instituição, sempre em defesa dos
direitos dos docentes.
Ainda há muitas lutas pela frente. Mas
hoje é dia de comemorar. Como diz o
ditado, “de mais longe a gente veio”.
Neste informativo, a ADUENF lança seu
olhar sobre o passado, presente e futuro
da UENF, homenageando esta instituição
tão importante para o desenvolvimento do
Norte Fluminense e do Brasil.

Ao longo do mês, publicaremos as matérias completas deste informativo no site aduenf.org.br

ANO 3 – NÚMERO 16 – 30/06/2022



A UNIVERSIDADE

DEMOCRACIA
QUE NASCEU DA

O QUE COMEÇOU
COMO UM
MOVIMENTO
POPULAR GANHOU
FORÇA E SE TORNOU
REALIDADE EM 1993,
COM O PROJETO DE
DARCY RIBEIRO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF), que completa 29 anos
neste 16 de agosto de 2022, tem a marca da
democracia. Sua criação era um antigo projeto
da população de Campos, que se mobilizou
para incluí-la na Constituição Estadual de 1989.
O movimento envolveu estudantes, sociedade
civil e lideranças políticas, que pretendiam
unificar as faculdades da cidade em torno de
uma universidade.
Em 1989, uma comissão levou à Assembleia
Legislativa um abaixo-assinado com 4.141
assinaturas pedindo que a universidade
fosse incluída na nova Constituição Estadual.
O movimento surtiu efeito. Mas havia um
desafio a mais: a universidade teria de ser
implantada até 1990, ou não existiria.
Mais uma vez a mobilização popular em
Campos foi grande. Até que, em 8 de
novembro de 1990, o então governador
Moreira Franco sancionou a Lei 1.740,
autorizando o Poder Executivo a criar a
UENF. Com a posse de Leonel Brizola no
governo do estado em 1991, o projeto
ganhou novos rumos. 

O novo governador delegou ao antropólogo
Darcy Ribeiro a tarefa de conceber o modelo
da nova universidade. Cercado de
pensadores e pesquisadores renomados,
Darcy concebeu a UENF como a
“Universidade do Terceiro Milênio”, sendo a
primeira instituição de ensino superior
brasileiro onde todos os professores teriam
doutorado. Foi dada ênfase à pesquisa e pós-
graduação.
Darcy Ribeiro também previu a presença da
universidade em Macaé, onde viriam a ser
implantados os Laboratórios de Engenharia e
Exploração de Petróleo (Lenep) e de
Meteorologia (Lamet).
Em 23 de dezembro de 1991, foi instituída a
Comissão Acadêmica de Implantação, dando
início efetivo à implantação. Em 10 de
dezembro de 1992, foi aprovada a Lei
12.043/92, do então deputado estadual
Fernando Leite Fernandes, criando a
Fundação Estadual Norte Fluminense
(Fenorte), com a missão de manter e
desenvolver a UENF e implantar o Parque de
Alta Tecnologia do Norte Fluminense.

Vista aérea do campus da UENF em Campos, que leva o nome de Leonel Brizola: de um movimento popular, nasceu uma das universidades mais importantes do país
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SONHO, SUOR E POEIRA
Com o sinal verde do Governo do Estado,
as obras da UENF começaram em ritmo
acelerado. A Prefeitura de Campos
desapropriou uma área de 500 mil metros
quadrados para a implantação do campus
da Avenida Alberto Lamego – que, na
época, não passava de uma rua com mão
dupla. Nos meses que se seguiram, cerca
de 1.200 trabalhadores se revezaram em
dois turnos de trabalho, com o apoio de
200 caminhões. Foram investidos US$ 15
milhões na implantação dos três
primeiros prédios e seus anexos.
Em 22 de julho de 1993, os jornais de
Campos publicavam a lista dos 546
aprovados no primeiro vestibular da nova
universidade.

A estrutura dos CIEPS foi concebida por Darcy para que as obras fossem aceleradas

A UENF contava com o Centro de Ciências
e Tecnologia (CCT), Centro de Biociências
e Biotecnologia (CBB) e Centro de Ciências
e Tecnologias Agropecuárias (CCTA). O
Centro de Ciências do Homem (CCH) viria
a ser implantado alguns anos mais tarde.
A inauguração se deu no dia 16 de agosto
de 1993, com a aula inaugural. Na
cerimônia, que contou com a presença de
Leonel Brizola, Darcy discursou, dando o
tom daquela que seria considerada sua
melhor realização: “A UENF nasceu com a
preocupação de colocar o saber a serviço
do povo, do desenvolvimento da região. A
UENF tem como missão dominar o saber
novo, que é gestado todos os dias, e
aplicá-lo à realidade”.

O Centro de Convenções, uma das últimas construções, se tornou cartão-postal da UENF

Darcy Ribeiro, Gilka Weinstein, Wanderley de Souza e Oscar Niemeyer visitam o terreno da futura UENF

A placa no canteiro de obras anuncia a futura universidade

Brizola discursa na cerimônia de inauguração da universidade
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Quando a Associação de Docentes da UENF
solicitou um texto comemorativo dos 29 anos
da criação da universidade, fui forçado a
demandar da memória fatos ocorridos no
início dos anos 1990 e a convivência com
Darcy Ribeiro, em pleno festejo
comemorativo dos seus 100 anos de
nascimento.
Foi em algum dia de 1990 que o querido e
saudoso amigo Antônio Cordeiro me procurou na
direção do Instituto de Biofísica da UFRJ com um
recado do Darcy. Ele queria conversar comigo
para discutir o projeto de uma nova Universidade
no estado do Rio de Janeiro. Pensava em um
novo modelo de instituição voltada para a
pesquisa científica, formação de pessoal pós-
graduado e dirigida por pesquisadores do mais
alto nível, atuando em regime de dedicação
exclusiva.
Esta nova universidade não deveria perder tempo com
questões burocráticas e de caráter administrativo, e
para isto o modelo previa a existência de uma
fundação, a Fundação Estadual do Norte Fluminense
(FENORTE). Para este modelo organizacional, foi
fundamental a participação de Gilka Wainstein, com
grande experiência prévia em uma Fundação criada na
Universidade Federal de Minas Gerais e que até hoje
atua como uma exemplar fundação de apoio à
administração de projetos executados pela UFMG e
dezenas de outras universidades espalhadas por todo
o país. Confesso que achei o modelo interessante e
que merecia ser testado.

RECORDAÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
Por Wanderley de Souza Ainda que todos estivessem exultantes

quanto à criação de uma nova universidade
no interior do estado, várias divergências
surgiram em relação ao modelo
organizacional. Para alguns, deveria surgir a
partir da integração de várias faculdades
existentes em Campos e que sempre
desenvolveram bons programas de formação
de pessoal de nível superior. Outros
defendiam que não fosse uma nova
instituição, e sim um novo campus da UERJ.
Darcy logo decidiu que nenhuma destas
alternativas poderia levar a uma universidade
voltada para atuar no terceiro milênio,
comprometida com o avanço do conhecimento.
Era para ele uma inesperada oportunidade de
resgatar princípios básicos iniciais da
Universidade de Brasília (UnB), que tinha criado
com grande entusiasmo em 1961 e que foi
rapidamente deturpada com o golpe militar de
1964 e posteriormente recuperada, constituindo-
se hoje em uma das excelentes universidades
públicas que temos no Brasil.
Uma natural movimentação da UERJ no sentido
de assumir a coordenação da instituição foi
abortada com uma jogada de mestre do Darcy.
Convenceu o governador Leonel Brizola a criar
uma comissão especial, devidamente oficializada
em ato do Diário Oficial do estado, para pensar a
nova universidade e designou Hésio Cordeiro,
prestigiado Reitor da UERJ, como um dos
integrantes da comissão. Este foi um fato
fundamental para que a UENF tivesse vida
própria.
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Wanderley de Souza foi o primeiro reitor da UENF, trabalhando pela sua implantação O professor Wanderley discursa na aula inaugural da UENF, em agosto de 1993
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No início de 1995, fui exonerado do cargo de
reitor pelo então governador Marcelo
Alencar. Tal fato gerou uma série de
protestos na universidade, pois foi entendido
como uma intervenção do governo em uma
instituição que goza de autonomia como
previsto na constituição do país. Os fatos
foram esclarecidos e voltamos a ter uma boa
convivência.
Houve problemas no governo de Marcelo
Alencar e a situação só foi normalizada com
a eleição do governador Anthony Garotinho e
a minha designação como Secretário de
Estado de Ciência e Tecnologia, à qual a
UENF estava vinculada. Rapidamente
designamos o professor Adilson Gonçalves
como reitor pro-tempore com a missão de
elaborar os estatutos da UENF e proceder à
primeira eleição comunitária do seu reitor.
Criamos mecanismos de maior apoio
financeiro aos laboratórios, a contratação de
novos professores e construção de novos
espaços para laboratórios, o Hospital
Veterinário e o Centro de Convenções. A
partir daí a universidade se desenvolveu,
tornou-se independente da Fundação, seguiu
o seu destino e hoje se destaca no cenário
universitário do país.

Primeiro reitor da UENF, Wanderley de Souza
é professor titular da UFRJ, membro da
Academia Brasileira de Ciências, membro da
Academia Nacional de Medicina, da U.S.
National Academy of Sciences e do Conselho
da Fundação Darcy Ribeiro

Mais recentemente verificamos um processo
contrário, onde a UERJ terminou incorporando o
Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO),
reduzindo de três para duas o número de
universidades estaduais fluminenses. Como diria
Darcy, instituições de ensino devem ser criadas, mas
jamais fechadas. 
Após inúmeras reuniões e um trabalho intenso por
parte de todos os envolvidos na criação da UENF, ela
atraiu dezenas de bons pesquisadores e de estudantes
de pós-graduação e iniciou os cursos de graduação em
agosto de 1993. Para que tal ocorresse, Darcy conseguiu
condições especiais referentes a salários (maiores do
país naquele momento) e apoio para a permanência
inicial de todos no Hotel Pálace por alguns meses.
Logo a seguir, fui indicado para ser o seu
primeiro reitor e organizar as bases para o
ensino de graduação e pós-graduação, bem
como os órgãos colegiados. Vivemos
momentos de grandes realizações, sempre
objeto de comemoração para cada professor
ou novos equipamentos que chegavam, dando
início à organização de laboratórios de
pesquisa, unidade básica formadora da
universidade. 
Rapidamente o novo modelo baseado em uma
fundação mantenedora e universidade mostrou
falhas. Tive que, na qualidade de reitor, defender
cada vez mais a independência acadêmica e
administrativa da universidade em relação à
fundação. Tal posição foi levada de forma
equivocada ao conhecimento do Darcy, que, por
conta de uma enfermidade, deixou de ir com mais
frequência à universidade, como uma posição
pessoal de independência, o que fez com que
rompesse comigo e solicitasse a minha
substituição.
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Numa região cuja economia depende em
grande parte do ouro negro, a UENF está
presente em Macaé com o Campus Carlos
Alberto Dias, onde estão implantados o
Laboratório de Engenharia e Exploração de
Petróleo (LENEP) e o Laboratório de
Meteorologia (LAMET). 
Inaugurado em 28 de março de 2002, o
LENEP se tornou um importante centro
gerador de ciência e tecnologia para a
Petrobras e empresas do setor de óleo e gás
que atuam na região. Como parte integrante
do Centro de Ciência e Tecnologia (CCT), o
laboratório também implantou com sucesso
um ambicioso programa de formação de
recursos humanos e desenvolvimento de
pesquisa científica e tecnológica. Muitos de
seus ex-alunos ocupam funções de destaque
em empresas do setor ou foram absorvidos
por instituições acadêmicas.
O nome do campus é uma homenagem ao
professor Carlos Alberto Dias. Falecido em 6
de dezembro de 2020, ele trabalhou
intensamente na implantação da UENF e do
LENEP, onde atuou como docente até sua
aposentadoria, em 2007. Nascido em
Salinópolis (PA), indigenista, formado pela
antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), Dias
teve uma atuação relevante nas universidades
federais da Bahia (UFBA) e do Pará (UFPA).

LENEP: A UENF VAI MAIS FUNDO
Considerado por Darcy Ribeiro como um
“fazedor de novas instituições”, aceitou do
antropólogo e senador o desafio de criar o
LENEP, que dirigiu por dez anos.
Posteriormente, foi coordenador do
Programa de Pós-graduação de Engenharia
de Reservatório e de Exploração da UENF.

Inaugurado em 2002 na cidade de Macaé, o Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP)  se tornou um centro gerador de ciência e tecnologia para a Petrobras 

Carlos Alberto Dias, que dá nome ao LENEP, dirigiu o laboratório por dez anos
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Professor titular do Laboratório de Ciências
Ambientais, Carlos Eduardo de Rezende é um
dos nomes mais respeitados do Brasil na
área de estudos na área ambiental. No início
da década de 1990, recém-chegado dos EUA,
ele fez parte da equipe de especialistas que
idealizou a UENF. Carlão, como é mais
conhecido, participou de muitas reuniões
com o senador Darcy Ribeiro durante a
implantação da universidade. Mudou-se para
Campos em janeiro de 1993 - sete meses
antes que a instituição fosse inaugurada
oficialmente.
Sua voz se tornou obrigatória quando se
fala sobre o presente e o futuro da UENF.
Segundo o professor Carlão, é preciso
refletir sobre a universidade que Darcy
idealizou e corrigir rumos. "Uma das coisas
que certamente o deixa incomodado é a
falta de integração entre os centros, que
hoje atuam de forma muito autônoma".

Carlos Eduardo Rezende

A VISÃO DE UM
PIONEIRO DA UENF

Segundo ele, o fim do Ciclo Básico Comum
(CBC) foi o marco mais forte desse fracio-
namento que a universidade seguiu. "No
CBC, os centros e os alunos se encontravam,
havia uma aproximação das áreas".
O professor também defende a autonomia
financeira da universidade. “A UENF tem um
orçamento que deveria ser rigorosamente
repassado em forma de duodécimo, como foi
aprovado pela Alerj. Mas há um claro
descumprimento”, opina. Segundo ele, a
universidade precisa ter o direito de decidir
quando e onde investir.

A UNIVERSIDADE
IMPRESCINDÍVEL

Olga Lima Tavares Machado

Titular do Laboratório de Química e Função de
Proteínas e Peptídeos (LQFPP), a professora Olga
Lima Tavares Machado guarda com carinho
aquela que poderia ser chamada de “certidão de
nascimento” da UENF: um folder datado de
novembro de 1992 convida para os primeiros
cursos da universidade. Seu nome está ali, na
coordenação do “Curso de Caracterização de
Proteínas Vegetais”.
Jovem doutora em Ciências pela UFRJ, Olga
iniciava sua trajetória na instituição, da qual foi a
primeira pró-reitora de Graduação. "Faz muito
bem lembrar esse dinamismo do início, porque a
gente veio com uma vontade muito grande de
fazer diferente". No entanto, ela critica a falta de
comprometimento com o projeto de universidade
por parte de alguns docentes, alunos e
funcionários. Soa mais como um conselho.

- Eu falo em envolvimento total. Minha
mensagem é: viva a universidade como algo
imprescindível para você. Faça com garra, com
amor - comenta. Olga se aposentou em 2 de
maio de 2013. No dia seguinte, estava recém-
contratada pela universidade como professora
titular. Como ela diz, apenas fechou um ciclo.
"Dou aula hoje nos cursos de graduação e de
pós-graduação com o mesmo prazer de quando
comecei. Isso não se perdeu. Eu vivo cada
experiência, cada vitória que a gente tem aqui".
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Inspirada nos ideais de Darcy Ribeiro, um
ferrenho defensor da educação pública e do
respeito aos seus profissionais, nasceu a
Associação dos Docentes da UENF (ADUENF).
Desde o início, ela se tornou uma voz
importante em defesa dos professores e
professoras da universidade, além de se
transformar num importante canal de lutas
em favor da ciência e da justiça social.
Informalmente, a instituição nasceu no dia 15 de
agosto de 1995, tendo como primeiro presidente
o professor Flávio Miguens. Mas sua constituição
oficial data de 18 de agosto de 1999, quando a
entidade se tornou SESDUENF, Seção Sindical do
ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior).
Ao longo de quase três décadas, a instituição
enfrentou inúmeros desafios. Na atual gestão”,
nasceram campanhas como “Em Defesa da
UENF”, que tiveram como objetivos questionar
a precariedade vivida pela universidade e
chamar a atenção para a defesa dos direitos
dos docentes, técnicos e demais categorias no
retorno presencial em plena pandemia.

ADUENF PRESENTE!ADUENF PRESENTE!
SÃO 23 ANOS EM DEFESA DA UENF E DOS DOCENTES

Outras  lutas  foram contra  o  Regime de
Recuperação F isca l  (RRF)  e  em favor  da
CPI  do R ioPrev idência .  Em dezembro de
2021,  a  ADUENF se  f i l iou ao DIEESE.  Com
isso,  os  serv idores  da UENF ganharam um
importante  a l iado nas  d iscussões sobre a
economia o  país  e  nas  negociações por
recomposição sa lar ia l .
Em maio de 2022, foi lançada a campanha
“Nenhum Direito a Menos”, reivindicando o
cumprimento de direitos dos docentes que são
desrespeitados pela Reitoria e pelo Governo do
Estado, como a realização de perícias, aprovação
do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV),
melhores condições sanitárias nas salas e
laboratórios para proteger contra a Covid-19 e o
pagamento de auxílios e do terço constitucional.
O movimento levou a ADUENF a construir uma
Audiência Pública sobre a UENF na ALERJ, em
parceria com os deputados Flávio Serafini e
Waldeck Carneiro. Desta luta, vieram vitórias,
como a garantia do pagamento dos
enquadramentos iniciais já publicados desde
2015 que ainda não tinham sido implementados.
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Diversas lutas foram travadas nesse período. Com certeza, a
de maior destaque refere-se à luta pela autonomia da UENF,
até então também carente de organização jurídica e
administrativa e controlada pela FENORTE. A fundação
criada para gerir os assuntos financeiros e administrativos
da UENF, apesar de não ter ingerência na esfera acadêmica,
mantinha o controle sobre as questões orçamentárias,
financeiras e de pessoal da UENF.
Sérgio Luiz Cardoso (Presidente de 1999 a 2001)

Nessa conjuntura de atrasos salariais e de corte de repasses que
deterioraram nossas condições de trabalho e ameaçaram o
próprio funcionamento das instalações da universidade, a relação
da ADUENF com o ANDES-SN foi de fundamental importância.
Pudemos nos beneficiar de cotas do Fundo de Solidariedade de
nosso sindicato nacional, que concedeu aos docentes
empréstimos sem juros e por tempo indeterminado, amenizando
a delicada situação financeira de grande parte da categoria.
Ricardo André Avelar da Nóbrega (Presidente de 2019 a 2021)

Em 2017, A UENF manteve uma greve de seis meses sem
interrupção. Precisamos fazer uso de um caixa sindical,
construído no ANDES-SN após uma reunião em Brasília. Esse
caixa possibilitou que pudéssemos nos manter em greve
durante esse período. Voltamos às aulas conquistando uma
percepção, uma consciência muito maior do trabalho da
classe trabalhadora nas universidades, já que elas seguem
sendo atacadas e precarizadas no Brasil.
Luciane Soares da Silva (Presidente de 2017 a 2019)

A principal luta é impedir o sufocamento das ideias de
Darcy, que apontavam para a necessidade da universidade
ser um instrumento concreto de transformação social a
partir do estabelecimento de ideias inovadoras que
incluíssem no seu interior a luta pela justiça social. Nesse
sentido, nossos piores obstáculos são o excesso de
burocratismo e o apego a formalismos que não têm nada a
ver com o projeto de transformação ensejado por Darcy.
Marcos Pedlowski (Presidente de 2003 a 2005 e 2009 a 2011)

 Minha gestão foi uma época de grandes ataques ao serviço
público, à instituição, de precariedade de nossos serviços.
Foram muitas lutas em pouco tempo, sem recursos, mas com
muita garra e disposição de combater as ameaças, que até
hoje estão aí a assombrar a nossa realidade, que é manter o
ensino superior público e de qualidade em época de ataques às
instituições e à ciência.
Maria Angélica da Costa Pereira (Presidente de 2016 a 2017)
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EM DEFESA DE UMA
UNIVERSIDADE PARA TODOS

ENTREVISTA - RAQUEL GARCIA, PRESIDENTE DA ADUENF

Atual presidente da Associação dos Docentes da UENF (ADUENF), a professora Raquel Garcia é
graduada em Química Analítica pela Universidad Nacional de Asunción, no Paraguai. Chegou
ao Brasil em 1995 para o mestrado na UFRRJ. Posteriormente, fez doutorado, também pela
UFRRJ, e Pós Doc com a professora Áurea Echevarría num projeto aprovado pela FAPERJ. No
final de seu doutorado, o pai de seus filhos foi convidado a trabalhar como pesquisador
visitante na UENF. Mudou-se para Campos, onde deu aulas na Faculdade de Medicina e, em
2010, foi aprovada no concurso para sua área na Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro. Em março de 2011, sindicalizou-se na ADUENF, iniciando uma trajetória de lutas.
Raquel foi vice-presidente na gestão 2019-2021. Ocupando a presidência no biênio 2021-2023,
contribui para o fortalecimento da universidade e seus docentes.
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QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA
ADUENF NESSES 23 ANOS?
RAQUEL - Em 23 anos de história sindical,
todas as lutas são importantes. De fato, a
consciência de classe que leva um grupo de
docentes a se organizar como trabalhadores
foi um grande passo na universidade. O
sindicato como tal tem evoluído e se
organizado melhor ao longo deste tempo.  A
filiação ao ANDES - Sindicato Nacional foi,
sem dúvidas, um divisor de águas.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO DOCENTE PARA  O PROJETO
DA UNIVERSIDADE IDEALIZADO POR DARCY?
RAQUEL - Darcy Ribeiro sabia que, para o sucesso
o projeto da Uenf, bem como de qualquer projeto
de formação de profissionais qualificado, é
imprescindível que o docente tenha dedicação
exclusiva, abraçando o ensino junto com a
pesquisa e a extensão de forma ativa.

DO PROJETO ORIGINAL DA UNIVERSIDADE,
O QUE DEU CERTO? E O QUE NÃO DEU?
RAQUEL - Esse é um debate que devemos fazer
em conjunto com a comunidade uenfiana, e a
partir dele ter clareza de qual universidade
queremos. Na origem, a UENF nasce
pesquisadora e, a partir dela, um ensino e uma
extensão de qualidade. Esta talvez seja a
peculiaridade que mais caracteriza nossa
universidade. Do projeto original, o que ficou - e
ADUENF defende como pedra fundamental - é a
dedicação exclusiva de seus docentes. Outro
aspecto, que também foi luta do sindicato, é a
autonomia em relação à antiga Fenorte, também
foi um marco importante. Como o Próprio Darcy
dizia: a universidade de que precisamos, antes de
existir como um fato no mundo das coisas, deve
existir como um projeto.

uma utopia no mundo das ideias. ( ...) Desta
forma poderá atuar como uma força
mobilizadora na luta pela reforma da estrutura
vigente.

EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DOS DOCENTES, OQUE JÁ
FOI OBTIDO E O QUE FALTA CONSEGUIR?
RAQUEL - A ADUENF sempre se mobiliza por
direitos dos docentes. A atual campanha
“Nenhum Direito a Menos” surge pelo acúmulo
de dívidas trabalhistas, por desrespeito a
direitos básicos, como o pagamento de
progressões na carreira e de adicionais de
insalubridade, a maioria desde 2015! Há uma
absoluta falta de transparência por parte da
administração da universidade em relação aos
processos. Assim, um árduo trabalho que
começou na gestão anterior do sindicato e com
mudanças na nossa Assesoria Jurídica, muito
atuante. Conseguimos “desvendar” onde
estavam os entraves e tivemos assertiva
atuação para pagamento em julho de
progressões já publicadas desde 2015 e que
não tinham sido efetivamente implementadas.
Também formamos um grupo de trabalho que
está buscando a realização de pericias em
todos os laboratórios para regularizar a
implementação de insalubridade e
periculosidade na universidade. Temos uma
ação civil pública coletiva também
paralelamente para efetivar este direto que há
anos não é cumprido.

O QUE SE ESPERA DA UNIVERSIDADE IDEAL?
RAQUEL - A universidade ideal, para mim, é a
universidade para todos. O acesso e a
permanência de estudantes é tão fundamental
quanto o investimento para pesquisa e
infraestrutura.

Raquel em três momentos: 1) doação de feijão a famílias em vulnerabilidade social, 2) ato em Brasília contra a PEC 32 e 3) Audiência Pública da UENF convocada pela ALERJ
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DE ALUNA A DOCENTE,
UMA  HISTÓRIA DE AMOR

Ana Bárbara Godinho

Muita gente chegou à UENF para estudar e nunca
mais foram embora. Aluna da primeira turma do
curso de Veterinária, Ana Bárbara Freitas Godinho
fez também mestrado e doutorado na instituição.
Em 2007, foi aprovada em concurso público para a
cadeira de Anatomia dos Animais Domésticos.
Atualmente é coordenadora do curso de Medicina
Veterinária.
Nesses 28 anos de convivência com a UENF,
Ana Bárbara acompanhou importantes
mudanças. Do passado, fica uma lembrança
especial: o Ciclo Básico Comum (CBC). Nos
dois primeiros anos da graduação, todos os
alunos estudavam juntos, independente do
curso que fossem escolher. Era uma boa
forma de qualificar todos os estudantes em
alto nível, para somente depois o aluno se
dedicar exclusivamente às disciplinas do seu
curso.

- Obviamente, o ciclo profissionalizante
precisa ser reciclado e melhorado. Acho
importante que isso aconteça, porque muitas
vezes a gente cria uma estrutura de curso
muito fechada, muito engessada. Mas o
mercado, a dinâmica não pede isso. Então a
gente está o tempo todo tentando se
reciclar, se renovar, oxigenar. Espero que as
novas gerações continuem idealizando o
curso assim, avaliando o mercado e trazendo
para a instituição aquilo que melhor vai
formar o médico veterinário do futuro – diz.

"PRECISAMOS RETOMAR
O PROJETO DE DARCY"

Carlos Eduardo Veiga de Carvalho

O professor Carlos Eduardo Veiga de Carvalho
chegou a Campos antes que a UENF existisse.
Doutorando do Departamento de Geoquímica na
Universidade Federal Fluminense (UFF), ele foi
convidado para montar em Campos o Laboratório
de Ciências Ambientais da futura universidade.
O espaço atualmente ocupado pelo Campus
Leonel Brizola não passava de um brejo,
onde caminhões entravam e saíam 24 horas
por dia, preparando o aterro para a
construção dos primeiros prédios. Ali, no sol
e na poeira, Carlos conheceu Darcy Ribeiro,
que gostava de acompanhar as obras da
UENF.
Segundo ele, o melhor momento foi a criação
da UENF. Mas também houve momentos
difíceis, como o greve em que os salários
foram cortados. “Foi um momento muito
difícil para os docentes, que dependem
desse recurso para sobreviver. Muitos,
inclusive, foram ajudados pelo fundo de
solidariedade do ANDES-SN”.

Mas não há espaço para lamentações. Seja
dando aula ou lutando pelos direitos dos
docentes, Carlos Veiga prefere olhar para a
frente. Andando pelo campus, ele enxerga
um grande futuro para a universidade.
“Precisamos retornar ao projeto original de
Darcy Ribeiro, que se desvirtuou e ficou
estagnado nos últimos anos. É muito
importante para a UENF se manter como
uma universidade diferenciada, voltada para
pesquisa, ensino e extensão”.
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