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Os números comprovam: os salários dos
docentes da UENF tiveram uma perda superior
a 30% nos últimos oito anos.
É o que aponta uma análise encomendada pela
ADUENF ao Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)
e divulgado neste mês de outubro. O cálculo foi
feito com base no INPC e no IPCA, dois índices
de custo de vida apurados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O INPC apresentou uma variação de 62,25%
entre 1º de julho de 2014, data em que os
docentes tiveram um reajuste salarial
estabelecido pela Lei 6.828, e 30 de setembro de
2022. Pelo IPCA, este índice chegou a 60,94%.
Levando-se em conta o reajuste de 13,05%
concedido em janeiro de 2022, o reajuste
necessário para recuperar o poder de compra
de julho de 2014 deveria ser de 43,52% pelo
INPC e de 42,36% pelo IPCA.
O quadro de desmonte da educação é notório.
Isso nós não vamos aceitar!

 DIEESE APONTA: PERDAS SALARIAIS DOS DOCENTES PASSAM DE 30%

Reajuste salarial no período 

INPC acumulado no período 
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REAJUSTE NECESSÁRIO E PERDA
SALARIAL DOS DOCENTES DA UENF

Julho de 2014 a setembro de 2022

30,32%

EVOLUÇÃO DO SALÁRIO REAL DOS DOCENTES DA UENF - Julho/2014 a setembro/2022



Diante da dificuldade de diálogo com a Reitoria
da UENF sobre temas importantes à categoria
docente, especialmente no aspecto do retorno
seguro às atividades presenciais, a ADUENF
solicitou uma audiência de mediação perante o
Ministério Público do Trabalho (MPT).
Deliberada na Assembleia Extraordinária da
Associação realizada no dia 15 de junho de
2022, a audiência foi realizada no dia 21 de
outubro.
Pelo MPT, participaram da audiência de
mediação as procuradoras Mariana Moterani
Silva e Isabella Gameiro da Silva. A ADUENF foi
representada pela presidente, Raquel Garcia;
pelo 2º vice-presidente, Ricardo Nóbrega; pela
2ª secretária, Adriana Jardim; e pela assessora
jurídica, Veronica Triani. Pela UENF,
participaram o chefe de gabinete Luís Passoni
e o assessor jurídico Humberto Nobre Oliveira.

NO MPT, POR UM AMBIENTE
SEGURO PARA OS DOCENTES

1 - A UENF se comprometeu a levar à próxima reunião do Conselho Universitário a proposta
de gravação das reuniões; e a levar as deliberações de atribuição do CONSUNI para a
reunião bimestral, de acordo com a pauta publicada, com 72 horas de antecedência; 

2 - A universidade se comprometeu a divulgar os informes epidemiológicos no seu site de
forma bimestral no link denominado “Notícias”; 

3 - A universidade se comprometeu a verificar com o Setor de Comunicação a viabilidade de
criar um link específico da COVID-19 até o dia 25 de outubro; 

4 - A UENF se comprometeu a consultar a Diretoria Geral de Administração sobre o atual
andamento da contratação da empresa que realizará o mapeamento da periculosidade e
insalubridade em toda a universidade, incluindo a especificação dos EPIs e EPCs de cada
área, apontando o número do processo administrativo SEI, até 25 de outubro; 

5 - A universidade se propôs a realizar uma reunião entre a Reitoria e a Diretoria da
ADUENF com o objetivo de melhorar a resposta às comunicações enviadas pela ADUENF.
Esta reunião aconteceu no dia 28 de outubro (leia a matéria na página 3).

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA REUNIÃO COM O MPT

POR DIFICULDADE DE DIÁLOGO COM A REITORIA, ADUENF DEFENDE
DIREITOS DOS SERVIDORES NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
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ADUENF APRESENTA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES À REITORIA

1 - MOVIMENTAÇÕES FUNCIONAIS – Adoção de medidas para a) imediata implantação das
progressões publicadas em Diário Oficial; b) realização das conversões de enquadramentos em
progressões para imediato cumprimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), datada
de 16/02/2022, da qual a Reitoria foi intimada; c) elaboração de um protocolo que oriente os trabalhos
das Comissões Setoriais e da Câmara Central de Carreira Docente; d) pagamento adequado e integral
das parcelas retroativas referentes aos enquadramentos implantados na folha de junho de 2022.

Resultado da audiência de mediação ocorrida no
MPT, a diretoria da ADUENF se reuniu com
representantes da Reitoria da UENF no dia 28 de
outubro. A associação dos docentes apresentou sua
pauta de reivindicações, contendo sete itens. O
conteúdo foi registrado em ata e as respostas serão
cobradas.

Pela ADUENF, participaram a presidente, Raquel
Garcia; o 2º vice-presidente, Ricardo Nóbrega; o
tesoureiro, Carlos Eduardo Veiga; a 1ª secretária,
Caryne Braga; e a assessora jurídica Veronica Triani.
Representando a Reitoria, participaram o reitor Raul
Palácio; a vice-reitora Rosana Rodrigues; e o chefe de
gabinete Luís Passoni.

2 - FÉRIAS - Adoção de providências para regular a) concessão dos 45 dias de direito adquirido; b)
pagamento imediato do terço constitucional de férias, considerando a totalidade dos 45 dias, inclusive
com a possibilidade de reconhecimento da dívida e lançamento nas próximas folhas de pagamento,
ao menos no que tange ao período de concessão de 2022; c) revisão da Portaria nº 132/2020,
revogando-se aqueles que restringem a concessão do período de férias, em desacordo com a
legislação vigente.

3 - SAÚDE DOS DOCENTES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL - a) Criação dos cargos de
médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho na UENF; b) realização imediata de
licitação de empresa especializada para a realização das atividades até que a UENF conte com um
órgão próprio e servidores efetivos; c) garantia de recursos para a compra de todos os EPIs
necessários.

4 - PCV - Aprovação e implantação do novo Plano de Cargos e Vencimentos, em trâmite no processo
SEI nº 260009/002434/2021.

5 - AUXÍLIOS DEVIDOS - Adoção de providências para análise dos requerimentos dos auxílios
educação e saúde, com tramitação via SEI, bem como o pagamento das parcelas retroativas, inclusive
do auxílio alimentação.

6 -  CONSUNI – a) Apresentação das atas sempre na sessão seguinte, cumprindo os prazos
regimentais; b) transmissão online e gravação das sessões do Conselho Universitário, com
disponibilização do conteúdo na página da UENF; c) prazo maior para debates entre a comunidade
universitária quando houver o envio de propostas substanciais, como o exemplo de alterações do
Regimento Geral ou edição de novo Código de Ética.

7 - DIÁLOGO - Garantia à ADUENF de fala nas sessões do CONSUNI nos pontos que deliberem sobre
temas de interesse coletivo dos docentes, com realização de reuniões quando a administração e/ou a
entidade compreenderem necessárias e respostas às comunicações enviadas. 

É DIREITO DOS DOCENTES DA UENF



AO MESTRE ADUENF PROMOVE
DEBATE SOBRE LEGADO
DE DARCY RIBEIRO
NA CONSTRUÇÃO
DA UNIVERSIDADE
DO TERCEIRO MILÊNIOCOM CARINHO

Professores Pedlowski, Simonne, Olga e Carlos Rezende, no debate mediado por Ricardo

Foram quase duas horas de conversa sobre
as primeiras etapas da construção da UENF,
o papel da educação pública, a formação
dos novos profissionais e muitos outros
temas da realidade acadêmica no Brasil. Ao
final, uma certeza: o legado de Darcy
Ribeiro poderia render dias seguidos de
discussão.
Para marcar o centenário de nascimento do
fundador da UENF, comemorado no dia 26
de outubro, a ADUENF escolheu colocar em
discussão o tema “UENF: Universidade do
Terceiro Milênio, do Projeto à Realidade”.
Foram convidados para o debate os
professores Carlos Eduardo de Rezende
(CBB), Olga Lima Tavares Machado (CBB),
Marcos Antônio Pedlowski (CCH) e Simonne
Teixeira (CCH).
Um dos temas mais comentados foi o fim
do Ciclo Básico Comum (CBC), pelo qual
todos os alunos que ingressavam na UENF
precisavam passar antes de escolher o
Centro de seu interesse. Na opinião dos
participantes, a universidade precisa pensar
em novas formas de unir os Centros.
- Foi muito proveitoso ter a presença de
pessoas que estiveram aqui desde o início,
trazem a memória e a compreensão do que
a UENF viveu nesses 29 anos. A conversa foi
muito rica e trouxe um capítulo novo para a
universidade – disse o professor Ricardo
Nóbrega, 2º vice-presidente da ADUENF,
que mediou o debate. O público participou do debate e contribuiu com perguntas e comentários sobre Darcy
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Darcy Ribeiro foi uma pessoa extremamente generosa no
sentido de pensar o povo realmente como elemento de

transformação social. Estar dentro de uma universidade
pensada por Darcy Ribeiro e ter podido participar de sua

criação é um privilégio que poucos podem usufruir na sua vida.
Esse momento hoje nos traz uma reflexão de como nossa

profissão pode realmente transformar vidas. Eu fico muito
feliz em estar aqui, na UENF, e ver muitos jovens que hoje têm

sucesso profissional, não só dentro do país, mas também no
exterior.

 
CARLOS EDUARDO DE REZENDE, Professor do CBB

Eu vivi o momento em que Brizola criava os CIEPs, pensava no ensino
fundamental para a criança em tempo integral. Depois vivi o momento
Darcy com a Universidade do Terceiro Milênio. Essas duas pessoas
trazem para a gente, neste momento, a importância de rever a
educação como bandeira para sair do que a gente está vivendo. Essa
experiência que eu tive o prazer de ter, ao mesmo tempo de estar com
Brizola no momento Ciep e com Darcy no momento Universidade do
Terceiro Milênio, dá a esperança de que a gente pode dar um jeito o
país se investir em educação.

OLGA MACHADO, Professora do CBB

Apesar de todas as dificuldades ao longo do tempo, a manutenção da
estrutura nevrálgica do modelo de Darcy permite que a UENF se

mantenha vigorosa. A tarefa que se coloca é que a gente consiga
atravessar esse desafio do tempo sem esquecer o compromisso

fundamental para o qual a universidade foi criada. Não só para gerar
cabeças para servir ao processo de desenvolvimento, mas gerar

cabeças que pensem o processo de desenvolvimento de uma forma
menos desigual e injusta, mais voltada para incorporar os segmentos

da classe trabalhadora. Acho que essa é a grande dificuldade e o
grande desafio que a gente tem que cumprir ao longo da existência
da UENF. E eu tenho confiança que nós saberemos achar o caminho

para preservá-la das agruras e sempre levá-la para melhores
caminhos.

 
MARCOS PEDLOWSKI, Professor do CCH

Eu entendo que o legado que Darcy Ribeiro nos deixou é a
ideia principal do que seria a Universidade do Terceiro
Milênio. Acho que a gente ainda precisa administrar esse
legado. Na minha percepção, na UENF, a gente ainda não
conseguiu se apropriar plenamente dessa proposta que
nos foi feita. Espero que a gente consiga fazer isso num
futuro muito em breve.

SIMONNE TEIXEIRA, Professora do CCH
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Entre as muitas maneiras de homenagear o
fundador da UENF, a ADUENF escolheu a arte, com
a realização do Concurso de Logomarca “100 Anos
de Darcy Ribeiro”. A designer Gabriela Dias da Silva
foi a vencedora, com um trabalho que uniu o rosto
do professor e antropólogo à imagem do país que
ele tanto amou. A logomarca está sendo utilizada
pela ADUENF nas comemorações do centenário de
Darcy.
O concurso teve oito participantes, com diferentes
propostas artísticas, que dividiram os jurados pela
excelente qualidade. A escolha foi tão difícil que a
ADUENF decidiu premiar a segunda colocada, Diane
Lizst, com uma Menção Honrosa.
- Ficamos realmente muito surpresos com a
qualidade dos trabalhos. Percebemos o enorme
potencial criativo que temos na nossa região, e isso
nos orgulha e incentiva – elogiou a professora
Adriana Jardim de Almeida, 2ª secretária da
ADUENF e uma das juradas do concurso.

ARTE PARA DARCY
CONCURSO DE LOGOMARCA SURPREENDE PELA EXCELENTE QUALIDADE

"Desejo que a marca dê mais visibilidade e
agregue ainda mais valor ao evento que não
apenas homenageia Darcy em seu centenário,
mas mantêm vivos sua memória e seus ideais.
Que, assim como ele, tenhamos tão nítido o
que o Brasil pode ser, e há de ser. Mesmo
doendo demais, não nos abateremos, nem nos
resignaremos com o Brasil que é. Agradeço à
ADUENF pelo espaço e pela oportunidade!”
GABRIELA DIAS DA SILVA, 1ª colocada

"Participar do concurso cultural da
construção da marca comemorativa dos 100
anos de Darcy Ribeiro foi gratificante e uma
honra para mim. Fazer parte da homenagem
a alguém que contribuiu tanto para
sociedade realmente é algo incrível.”
DIANE LIZST, Menção Honrosa

Gabriela Dias da Silva e Diane Lizst com a diretoria da ADUENF: a excelente qualidade dos trabalhos dificultou a escolha e supreeendeu a Comissão Julgadora

6



AOS CORTES
NA EDUCAÇÃONÃO

O 18 de outubro foi dia de luta contra os cortes no
orçamento da educação no governo Bolsonaro.
Houve panfletagem na entrada da UENF, com
distribuição de adesivos e panfletos alertando para
o desmonte que vem ocorrendo desde 2019, com
graves reflexos nas universidades.
O Brasil vive um dos maiores processos de
desmonte da educação pública de sua história.
Para 2022, conforme o Portal da Transparência,
deveriam ser destinados R$ 4,7 trilhões ao setor,
mas o valor não chegou nem perto. A atual
Presidência da República desvia recursos da
educação para outras áreas, além do contingenciar
R$ 2,399 bilhões do MEC.
Segundo a presidente da ADUENF, Raquel Garcia, a
mobilização era necessária para defender os
orçamentos das universidades federais e estaduais
e dos institutos federais, que vêm sofrendo com a
falta de recursos nos últimos anos. “Precisamos
conscientizar a todas e todos sobre a
responsabilidade que temos em mudar esta
realidade, indo às urnas”, disse.

ADUENF FAZ PANFLETAGEM CONTRA DESMONTE DO ENSINO SUPERIOR

A autonomia de gestão financeira na UENF implica
numa série de discussões sobre a distribuição de
recursos para diversas demandas.
A que, a quem e de forma esses recursos 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 envolvendo somas vultosas
continuarão a ser publicados às vésperas das festas de
fim de ano?
Para que haja uma distribuição dos recursos na UENF
de forma democrática e equitativa, só existe um
instrumento: o Orçamento Participativo. Através dele,
a comunidade acadêmica pode decidir onde os
recursos serão aplicados. Dessa forma, é possível
evitar deficiências que implicam em desperdício de
recursos já investidos e que prejudicam o avanço de
pesquisas de grande relevância para a sociedade. A
democracia na UENF é urgente e necessária!

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JÁ!
NÃO VAMOS ACEITAR
- Banheiros em péssimo estado de
conservação.

- Salas de aula com vazamentos.

- Reitoria priorizando cargos
comissionados.

- bebedouros quebrados e sem
manutenção.

- Compra de equipamentos sem
licitação.

- Falta de iluminação no campus.

A presidente da ADUENF, Raquel Garcia, panfleta na entrada da universidade
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pec 32
O fantasma da

está de volta...
pec 32

Dois dias depois do primeiro turno
das eleições, o presidente da
Câmara, Arthur Lira, ressuscitou o
fantasma da PEC 32. A proposta de
reforma administrativa afeta a vida
dos servidores públicos, retirando
direitos adquiridos. Diga não a mais
essa covardia de Bolsonaro.
Nenhum direito a menos!

· Fim da estabilidade no emprego;
· Fim das progressões automáticas;
· Possibilidade de demissão por
resultado insuficiente;
· Diminuição de salários;
· Retirada de benefícios, como a
licença-prêmio;
· Fim dos aumentos retroativos;
· Proibição de férias maiores que 30
dias;
· Fim do adicional por tempo de
serviço e progressão;
· Possibilidade de reduzir salários e
jornada em 25%;
· Extinção de cargos por obsolescência;
· Ameaça ao pagamento das
aposentadorias.

Chega de assombração!
Reforma administrativa não!
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