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É hora de comemorar com você!
O ano de 2022, que marcou o centenário de
nascimento de Darcy Ribeiro, chega ao fim com
conquistas importantes para os docentes da UENF.
O diálogo com a Reitoria finalmente prevaleceu –
ainda que provocado pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT). Passos importantes estão sendo
dados neste fim de ano em benefício da categoria e
de um ambiente mais seguro perante a pandemia.
Com tantos direitos desrespeitados, a ADUENF foi à
luta em todas as esferas possíveis. Sua diretoria
promoveu reuniões em Campos e no Rio de Janeiro.

A Associação também participou de eventos em
todo o Brasil, defendendo a educação pública e
melhores condições trabalhistas. Cobrou medidas
de segurança contra a Covid-19 na universidade.
Moveu ações civis públicas. Visitou deputados. Fez-
se presente em manifestações. Foi voz ativa na
realização da Audiência Pública da UENF na ALERJ.
Mais do que nunca, Darcy foi lembrado através de
ações para que a UENF resgate seu projeto original e
tenha um grande futuro. Seu legado vive. E a ADUENF
continuará seu caminho, com transparência, respeito
e luta pela base. Que venha 2023!

CELEBRANDO UM ANO DE
GRANDES VITÓRIAS!



ADUENF EM

PROCESSOS NA JUSTIÇA VISAM A
GARANTIR DIREITOS DOS DOCENTES
Ao longo do 2022, a ADUENF moveu quatro ações
civis públicas em favor dos docentes da UENF. Com
a ação eficiente da Assessoria Jurídica da
associação, alguns processos já tiveram decisões
favoráveis e outros estão com sentenças
encaminhadas. Nossa luta é permanente para que
todos os direitos dos docentes sejam respeitados.

PROGRESSÕES ENQUADRAMENTOS - O processo teve
início em 11/09/2020, com o pedido de obrigação de
fazer, para que a UENF implante, nos vencimentos dos
docentes, todos os enquadramentos/progressões já
publicados em Diário Oficial. Tanto a UENF quanto o
Estado do Rio de Janeiro apresentaram como argumento
de defesa apenas a decisão de 2014, proferida pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Contudo, esta foi
alterada em 26/02/2022, a partir de manifestação da
ADUENF no processo administrativo, na qualidade de
amicus curiae. Remetido ao Ministério Público, o
processo parecer favorável pelo acolhimento dos
pedidos formulados pela ADUENF. O objeto está
cumprido no caso dos docentes que tiveram a
implantação administrativa correta. Em caso de
incorreções na posição funcional e/ou na data de início
do direito, é possível apresentar requerimento
administrativo e, caso necessário, ação individual para
correção e pagamento de diferenças vencidas e a vencer.

FÉRIAS - A ADUENF ajuizou duas ações. A primeira
reivindica o pagamento do terço sobre os 45 dias de
férias. A segunda pede a concessão dos 45 dias aos
docentes que acumulam docência ou cargos de comissão
e chefia. Os dois processos já tramitaram e aguardam
parecer final do Ministério Público para sentença.

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - A ação pede a
realização de perícias periódicas na UENF e o
fornecimento de equipamentos de proteção individual e
coletivo aos docentes. A perícia também possibilitará a
elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
e do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de
Trabalho (LTCAT), documentos necessários para que os
docentes antecipem seu tempo de aposentadoria. O
processo aguarda manifestação do Ministério Público e,
então, estará apto para a decisão.

4 AÇÕES
ENFIM, O DIÁLOGO
COM A REITORIA
RESULTADOS JÁ APARECEM
APÓS AUDIÊNCIA NO MPT
Diante da dificuldade de diálogo
com a Reitoria da UENF sobre temas
importantes à categoria docente, 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 aconteceu no dia 21 de
outubro. A Reitoria assumiu uma
série de compromissos, que foram
reiterados numa segunda reunião
com a diretoria da ADUENF, no dia
28 de outubro:
1 – Gravar as reuniões do Conselho
Universitário (CONSUNI) e
apresentar as pautas para a reunião
com 72 horas de antecedência;
2 – Divulgar os informes
epidemiológicos no seu site
(www.uenf.br);
3 – Criar um link específico para
informes sobre a Covid-19 no site da
UENF;
4 – 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.
Já houve avanços, como a definição
de perfil para médico do trabalho e
técnico de segurança do trabalho
para a realização de perícias na
universidade.
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Com o retorno das atividades presenciais da universidade em
fevereiro, mas sem regras claras definidas pela Reitoria para
garantir a segurança de docentes e estudantes contra a
Covid-19, a ADUENF tomou à frente do debate para a criação
do Documento Base para um Retorno Presencial Mais Seguro
na UENF.
Após deliberação em Assembleia Geral, foi formado um grupo
de trabalho, com representantes da ADUENF, SINTUPERJ,
APG/UENF, docentes e estudantes de graduação. A ADUENF
também denunciou a precariedade de diversos ambientes da
UENF com pouca ventilação ou onde não é possível garantir
um distanciamento seguro entre as pessoas.

PROTAGONISMO
CONTRA A COVID-19

O 18 de outubro foi dia de luta contra os cortes no
orçamento da educação no governo Bolsonaro. A
diretoria da ADUENF distribuiu adesivos e panfletos
alertando para o desmonte ocorrido desde 2019,
com graves reflexos no ensino superior. Para 2022,
conforme o Portal da Transparência, deveriam ser
destinados R$ 4,7 trilhões à educação, mas a atual
Presidência da República desviou recursos da
educação para outras áreas, além do contingenciar
R$ 2,399 bilhões do MEC.

O ano foi de intensos protestos contra a Proposta de
Emenda Constitucional que instituiria a Reforma
Administrativa. A PEC 32 propunha retirar direitos
dos servidores públicos, como a estabilidade no
emprego, além de diminuir salários e acabar com o
adicional por tempo de serviço e progressão. A
ADUENF participou de atos contra a PEC em Campos
e no Rio de Janeiro, posicionando-se firmemente
logo após o primeiro turno das eleições, quando o
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
ameaçou ressuscitar esse fantasma. A PEC foi
retirada de pauta, mas continuamos de olho!

MOBILIZAÇÃO CONTRA
OS CORTES NA EDUCAÇÃO

PEC 32: NA LUTA CONTRA A
REFORMA ADMINISTRATIVA

CPI DO RIOPREVIDÊNCIA:
PARA NÃO ACABAR EM PIZZA
A ADUENF fez parte de uma grande
mobilização coordenada pelo Fórum
Permanente de Servidores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro (FOSPERJ) para exigir a
votação na ALERJ do relatório final do relatório
da CPI do RioPrevidência. Alguns deputados
queriam mudar o documento para impedir a
punição dos responsáveis por um desvio de R$
17 bilhões dos aposentados e pensionistas.
Tanta corrupção e prejuízo dos servidores
públicos não poderia acabar em pizza.

Panfletagem na entrada da UENF contra os cortes federais na educação
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DEBATE SOBRE UENF CHEGA À ALERJ

No dia 14 de junho, a Assembleia Legislativa do Estado
(ALERJ) debateu questões fundamentais ao
funcionamento da UENF, aos direitos dos docentes e à
comunidade acadêmica. Uma Audiência Pública foi
construída a partir de um diálogo da ADUENF com os
deputados Flávio Serafini (PSOL) e Waldeck Carneiro (PT).
A ADUENF foi representada por sua presidente,
Raquel Garcia. Em sua fala, a professora destacou
que o projeto idealizado por Darcy Ribeiro, fundador
da universidade, vem sendo ameaçado ano após
ano, com desrespeito e falta de valorização dos
docentes, acúmulo de dívidas trabalhistas, falta de
infraestrutura, cortes no orçamento, desrespeito à
autonomia universitária constitucional e falta de
democracia interna e de diálogo.
Fruto da audiência na ALERJ, a ADUENF foi convidada
para uma reunião, no Palácio Guanabara, com o
secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, e o
subsecretário de Planejamento e Gestão, Adilson
Napoleão. Na ocasião, Raquel Garcia entregou uma
carta pedindo a aprovação do novo Plano de Cargos
e Vencimentos (PCV) dos servidores da UENF.

AUDIÊNCIA PÚBLICA É CONSTRUÍDA A PARTIR DE DIÁLOGO DA ADUENF

Fruto do trabalho da ADUENF e da Associação de
Docentes da UERJ (ASDUERJ), nasceu o Fórum das
Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. O
objetivo é unir forças na defesa dos direitos dos
docentes e do ensino público. O Fórum começou
a ser construído no 40º Congresso do ANDES-SN
e ganhou força. A primeira reunião ocorreu no
dia 11 de abril, no Rio. A proposta é envolver
também a FAETEC e a Fundação CECIERJ.

FÓRUM DAS ESTADUAIS
SE TORNA REALIDADE

Com tantos direitos dos docentes sendo desrespeitados pelo
Governo do Estado e pela Reitoria da UENF, em junho a
ADUENF criou a Campanha “Nenhum Direito a Menos”. As
principais reivindicações foram: 1) realização de perícias na
UENF para concessão dos adicionais de insalubridade; 2)
pagamento dos auxílios educação, saúde e alimentação; 3)
concessão dos adicionais de insalubridade e fornecimento de
EPIs; 4) pagamento correto do terço constitucional e
concessão de 45 dias de férias; 5) pagamento dos
enquadramentos funcionais e progressões já publicadas; 6)
aprovação do Plano de Cargos e Vencimentos; e 7) prioridade
de pagamento dos direitos na execução do orçamento.

NENHUM
DIREITO
A MENOS!

Diretorias da ADUENF e da ASDUERJ: união em benefício dos docentes

Raquel Garcia, presidente da ADUENF, durante sua fala na Audiência Pública
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ADUENF CELEBRA CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO FUNDADOR DA UENF
No dia 26 de outubro, data do centenário de
nascimento de Darcy Ribeiro, a ADUENF promoveu
um debate com o tema “Universidade do Terceiro
Milênio, do Projeto à Realidade”. O objetivo foi
discutir o legado do fundador da UENF.
Participaram os professores Carlos Eduardo de
Rezende, Olga Machado, Marcos Pedlowski e
Simonne Teixeira, tendo como mediador o 2º vice-
presidente da ADUENF, Ricardo Nóbrega.

um dos temas mais comentados foi a necessidade
de unir os Centros da universidade, promovendo um
maior diálogo entre eles.
O centenário de nascimento de Darcy Ribeiro
também foi celebrado com arte. A ADUENF
promoveu um concurso de logomarcas para marcar
a data. A vencedora foi a designer Gabriela Dias da
Silva. Também foi concedida uma menção honrosa a
Diane Lizst, segunda colocada.

Professores debatem o legado de Darcy e o projeto original pensado para a UENF Gabriela e Diane, vencedoras do concurso de logomarcas, durante a premiaçãp

Marcando os 29 anos da UENF, a ADUENF promoveu
uma exposição fotográfica em sua sede no dia 16 de
agosto, apresentando a trajetória da universidade
em imagens. As fotos mostravam desde as primeiras
reuniões de criação da futura instituição até as lutas
dos docentes pelos seus direitos, passando pela fase
de construção dos prédios, em que tudo era lama e
poeira no local que sediaria a “Universidade do
Terceiro Milênio”. A exposição também marcou os
23 anos da ADUENF.

ANIVERSÁRIOS DA UENF E
DA ADUENF EM IMAGENS

Fotos históricas da UENF e da ADUENF foram expostas ao público
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Depois de dois anos em formato virtual, o Congresso do
ANDES-SN voltou a ser realizado em formato presencial,
reunindo em Porto Alegre (RS) representantes da
ADUENF e de outras 88 seções sindicais de todo o Brasil.
O tema central foi “A vida acima dos lucros”.
Alguns temas debatidos foram: ampliação da campanha
nacional em defesa da educação pública, recomposição
do orçamento para ciência, tecnologias e humanidades,
pagamento dos triênios, aprovação dos Planos de
Cargos e Vencimentos e defesa do sistema de cotas.

A ADUENF esteve presente nos
principais eventos do ANDES-SN em
2022. Entre 15 e 17 de julho, a
presidente Raquel Garcia participou do
65º CONAD, em Vitória da Conquista
(BA), que debateu a pauta política do
país e traçou estratégias de luta por
democracia e por uma educação
pública referenciada socialmente.
De 19 a 21 de agosto, Londrina (PR)
sediou o 18º Encontro do Setor das
IEES/IMES, que teve como tema central o
financiamento, as condições de trabalho
docentes e as lutas nas universidades
estaduais e municipais. A ADUENF foi
representada pela 1ª e 2ª secretárias,
Caryne Braga e Adriana Jardim.
Nos dias 12 e 13 de novembro, Brasília
(DF) recebeu o 14º CONAD
Extraordinário, que contou com a
participação do 2º vice-presidente da
ADUENF, Ricardo Nóbrega. Durante o
evento foi elaborada uma carta que
apontou a necessidade de seguir na
luta em unidade com a classe
trabalhadora em defesa da democracia
e dos direitos da população.

PRESENÇA EM
EVENTOS NACIONAIS

RETORNO PRESENCIAL AO
CONGRESSO DO ANDES-SN

Delegação da ADUENF presente ao Congresso do ANDES-SN em Porto Alegre-RS

Nem a chuva esfriou os ânimos no grande Ato em
Defesa da Democracia e Contra os Cortes na Educação,
promovido por movimentos sociais e sindicais no Rio de
Janeiro no dia 11 de agosto. Mais uma vez a ADUENF se
fez presente. No mesmo dia, a associação também
participou de um ato promovido no Centro de Campos,
defendendo a democracia e a universidade pública.

ATOS PELA EDUCAÇÃO
E PELA DEMOCRACIA

Diretoria da ADUENF durante ato pela educação e democracia no Centro do Rio

Adriana e Caryne representam a UENF em evento em Londrina

Ricardo Nóbrega em Brasília Raquel Garcia no 65º CONAD
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I FEIRA DE AUTORAS DA UENF VALORIZA
A PRODUÇÃO LITERÁRIA DAS MULHERES

Alunas da ADUENF aproveitaram o intervalo das aulas para visitar a feira literária

Como parte das comemorações pelo Mês da
Mulher, no dia 15 de março a ADUENF promoveu a I
Feira de Livros de Autoras da UENF, reunindo obras
em estilos variados produzidas por professoras,
alunas e ex-alunas da universidade. Os livros
ficaram expostos ao público durante todo o dia,
disponíveis para venda. À tarde, uma roda de
conversa reuniu as autoras, que compartilharam
suas experiências e destacar a importância da
participação feminina na produção literária. Foi uma
grande oportunidade para ressignificar uma frase
conhecida do escritor Monteiro Lobato: "Um país se
faz com homens e livros".

No 1º de maio, Dia Internacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras, A
ADUENF ofereceu uma feijoada aos seus
associados e famílias, com direito a roda
de samba.

FEIJOADA COM DOCENTES CELEBRA O 1º DE MAIO

Oferecida no 1º de maio, a Feijoada do Trabalhador marcou uma homenagem aos docentes da UENF e a retomada dos eventos presenciais da ADUENF

Com as sensações de medo, preocupação,
ansiedade, irritação e desamparo cada vez mais
frequentes na atividade dos professores e
professoras, a ADUENF promoveu em setembro
uma campanha de prevenção contra o suicídio e o
adoecimento docente. O Setembro Amarelo contou
com diversos posts, chamando a atenção para a
gravidade da questão e indicando caminhos.

Em maio, a ADUENF promoveu a Campanha do
Agasalho. Foram arrecadados cobertores, roupas,
agasalhos e utensílios, posteriormente entregues ao
Projeto Alegria e ao Projeto Social Jeofá Raffah –
Dona Neném. Em setembro, uma nova campanha
apoiou as famílias do Assentamento PDS Osvaldo de
Oliveira, em Macaé, que perderam quase todos os
seus pertences e sua produção num incêndio.

SETEMBRO AMARELO:
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

CAMPANHAS COM A
MARCA DA SOLIDARIEDADE

Depois de dois anos sem eventos
presenciais, foi o momento de se
confraternizar e renovar o compromisso
de luta pelos direitos dos docentes e por
uma universidade cada vez mais forte.
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Foi uma grande alegria poder celebrar ao seu
lado o encerramento de mais um ano!
Após 12 meses de muito trabalho, tivemos
conquistas para a categoria, que não
poderiam passar sem comemoração.
Agora viramos a chave! Uma nova jornada se
aproxima com novas frentes de trabalho. No
ano em que a UENF comemora três décadas
de fundação, a ADUENF reforçará sua defesa
pelos direitos dos docentes e uma
universidade cada vez melhor.
Os desafios serão muitos. Mas, como diz o
ditado: “de mais longe nós viemos”.

Lutar é preciso. E uma das pautas mais
importantes de 2023 será a luta pela
reposição das perdas salariais, estimadas
pelo DIEESE em 30% nos últimos oito anos.
Um país melhor se faz com educação, ciência
e pesquisa. Neste processo, é fundamental
valorizar a categoria docente, garantindo-lhe
dignidade para exercer suas funções.
Já dizia Darcy Ribeiro: resignar-se jamais. A
batalha é diária por transparência, respeito e
luta pela base.
Obrigada por estar ao nosso lado por mais
um ano! Feliz 2023 para você e sua família!

QUE VENHA 2023!


