SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

1
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
2
UNIVERSITÁRIO
DA
UNIVERSIDADE
3
FEDERAL FLUMINENSE REALIZADA EM 04
4
DE MARÇO DE 2020.
5
6Aos quatro (04) dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte (2020), às nove horas e quinze
7minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da Praia Vermelha, São
8Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o Conselho Universitário da
9Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Vice-Reitor, professor Fabio Barbosa
10Passos. Compareceram os seguintes Conselheiros que assinaram a folha de presença, parte
11integrante desta Ata: Roberto de Souza Salles, Adauto Dutra Moraes Barbosa, Alessandra Siqueira
12Barreto, Regina Fernandes Flauzino suplente de Aluísio da Silva Júnior, Angélica Carvalho di
13Maio, Anibal Vilcapoma, Antônio Espósito Junior, Augusto Cesar Gonçalves e Lima, Edwin Benito
14Mitac Meza, Enéas Rangel Teixeira, Esio de Oliveira Vieira, Jairo Paes Selles suplente de Fernando
15de Araújo Penna, Flavia Clemente de Souza, Francine Helfreich Coutinho dos Santos, Juarez Torres
16Duayer suplente de Gerônimo Emílio Almeida Leitão, José Raphael Bokehi, Julio Cesar Andrade
17de Abreu, Kita Chaves Damasio Macario, Laura Antunes Maciel, Lenin dos Santos Pires, José
18Geraldo Abunahman suplente de Martius Vicente Rodriguez Y Rodriguez, Ricardo Jorgensen
19Cassella, Roberto Cezar Rozendo S. da Silva, Saulo Cabral Bourguignon, Selma Rodrigues
20Castilho, Tibério Borges Vales, Wanise Maria de Souza Cruz, Nadja Pattrese de Souza e Silva
21suplente de Luiz Tadeu Paes de Almeida, André Luiz Ferrari, Debora Omena Futuro, Cláudia
22March Frota Souza suplente de Esio de Oliveira Vieira, José Genilson Alves Ribeiro, Miriam
23Marinho Chrizostimo, Rita de Cassia Nasser Cubel Garcia, Elson Antônio do Nascimento,
24Maurício Monteiro Campbell, Gelta Terezinha Ramos Xavier suplente de Fernando de Araujo
25Penna, Marcela Soares Silva suplente de Gustavo França Gomes, Jacqueline Pereira Ventura
26suplente de Nivea Maria de Silva Andrade, Claudio Gurgel suplente de Selma Alves Dias, Carmem
27Lucia Campos Guizzé, Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto, Heitor Luiz Soares de Moura,
28Aderson Businger Carvalho, Alessandra Primo de Moraes e sua suplente Bernarda Thailania
29Ferreira, Luiz Carlos de Andrade Vieira, Maria Graça Garcia e Souza e seu suplente Wagner Peres
30Braga, Patricia Santiago de Medeiros, Márcia dos Santos Carvalho e seu suplente Jeferson Peralva
31Machqueira, João Carneiro de Holanda Neto e sua suplente Débora Nunes Marinho, Maria Julia
32Eccard Lessa Moraes, Lucas Onorato de Melo suplente de Nicole Caroline da Silva Paes de
33Souza, Danilo Bueno Lopes Gonçalves suplente de Marcos Paulo dos Santos, Marcos Felipe
34Nascimento Teixeira, Marx Loureiro Dias, Luca Giovani Abraçado, Juliana Alves Alexandre e sua
35suplente Isabela Baptista Moraes, Diana Vidal e Lucas Gabriel Ferreira do Nascimento. O Senhor
36Presidente saudou a todos informando haver quórum regimental para abrir a Sessão, mas, no
37momento, não para deliberar. Em seguida abordou a questão do processo administrativo disciplinar
38(PAD) vindo do MEC direcionado aos antigos Conselheiros que votaram sobre a reposição de
39aposentados no ano de 2008. Propôs então que, ao final da Sessão, caso haja quórum, a votação de
40uma Moção de Apoio aos Conselheiros que estão sendo investigados pelo MEC. Ato contínuo, o
41Senhor presidente convidou o 1º Orador Inscrito: Conselheira Discente Maria Julia Eccard
42Lessa Pereira, aluna do Curso de Serviço Social do Campus de Campos dos Goytacazes e
43representante do Diretório Acadêmico Central (DCE) no interior, que informou que a matrícula dos
44alunos cotistas vem sendo realizada na sede da Universidade e relatou a dificuldade de se conseguir
45transporte para os alunos do interior comparecerem às Sessões do CUV, destacando que a UFF é
46uma Universidade interiorizada, devendo levar em consideração a questão do custo do
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47deslocamento dos discentes de seus respectivos Campi até a cidade sede da Universidade.
48Prosseguiu, agradecendo aos servidores Técnicos Administrativos e Docentes de seu Campus pelo
49auxílio aos discentes. Relembrou os recursos da Emenda Parlamentar reservados para concluir os
50prédios do Campus de sua cidade, e pontuou que a Universidade necessita desenvolver um plano
51para descentralizar o processo de matrícula, facilitando assim o acesso dos cotistas ao ensino
52superior. Divulgou ainda que os candidatos oriundos da Ampla Concorrência estão aumentando,
53enquanto os alunos cotistas estão apresentando dificuldade em se matricularem. Finalizada esta fala,
54o Senhor Presidente tomou a palavra esclarecendo ser esta uma situação complicada,
55acrescentando que, primeiro, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) já fez uma tentativa há
56alguns anos. No entanto, acrescentou que este procedimento é muito caro e que a Universidade, no
57momento, encontra-se sem recursos. Em segundo lugar, o ingresso Universidade se dá por concurso
58público e a UFF não pode oferecer transporte a candidatos, ainda não alunos. 2º Orador Inscrito:
59Conselheira Discente Isabela Baptista Moraes cedeu a fala à aluna de Pós-Graduação Bianca,
60pertencente à Associação de Pós-Graduandos, que lembrou a todos que o mês de março é
61considerado o mês das mulheres e que estão programadas várias mobilizações. Destacou, contudo,
62haver uma desigualdade entre os gêneros na Pós-Graduação e que na vida acadêmica os homens
63predominam. Pontuou ainda o assédio sofrido pelas mulheres. Prosseguiu sua fala divulgando que o
64movimento “8 de Março” (8 M) vai promover várias atividades neste mês e que próximo 8 de
65março, serão realizadas várias ações em Niterói (Horto do Fonseca, Campo de São Bento) e no dia
669 de março, no Rio de Janeiro haverá uma concentração. Informou ainda que em abril será realizado
67o Encontro de Mulheres do Movimento Olga Benário em Belo Horizonte. Retomada a palavra, a
68Conselheira Isabela Baptista Moraes, aluna do curso de Ciências Sociais do Campus de
69Goytacazes, denunciou que, os professores que se candidatam a lecionar nos Campi do interior,
70pouco tempo depois de atuação, solicitam transferência para a sede da Universidade, prejudicando a
71continuidade dos estudos dos alunos nestes Campi, aumentando o tempo de permanência destes em
72seus cursos. Esta Conselheira também pontuou como sendo um absurdo os candidatos cotistas
73terem que efetuar suas matrículas na sede, contestando serem os mesmos os futuros alunos da UFF.
74Afirmou que seria feito na próxima Sessão CUV uma proposta neste sentido. 3º Orador Inscrito:
75Conselheira Márcia dos Santos Carvalho participou aos presentes que durante o recesso do
76período de carnaval os ambulatórios do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) tiveram que
77funcionar, mesmo sem movimento que justificasse a abertura de tal setor. Informou ainda que, neste
78período, foi constatada a presença de 03 (três) rapazes estranhos que, se passando por funcionários
79terceirizados, trocaram de roupa, circularam pelo hospital, deixando os servidores do HUAP
80aterrorizados. Tal fato expôs a situação de risco a que esses servidores foram submetidos e solicitou
81que a Universidade requisitasse à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) um
82relatório referente à produção de atendimento no ambulatório neste período. Esta Conselheira
83acrescentou ainda que os servidores continuam sem receber o adicional de insalubridade.
84Denunciou também que os servidores do próprio HUAP não têm direito a atendimento médico neste
85hospital, mesmo quando passam mal no exercício de suas atividades na Unidade. Questionou sobre
86quem irá ser responsabilizado sobre estas questões, acrescentando que, somente agora com o risco
87da disseminação do Corona Vírus, existem recipientes com álcool gel em todos os locais do HUAP.
88Sendo assim, a Conselheira cobrou a presença de representante da Coordenação de Atenção Integral
89à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ) para fazer um laudo sobre a situação. 4º Orador Inscrito:
90Conselheiro Discente Marcos Felipe Nascimento Teixeira, Coordenador do DCE pontuou que
91atualmente a Universidade tem outro perfil, possuindo um corpo discente constituído por pobres e
92negros que necessitam de auxílio de bolsas que sofrem cortes, que também atingem os
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93pesquisadores. Abordou também a questão do cancelamento do transporte para os alunos dos
94Campi do interior, referindo que o DCE não tem apoio da Administração. Palavra cedida à
95Conselheira MAJU, a mesma pontuou a necessidade de capacitação de profissionais de cada Campi
96para a efetivação das matrículas, acrescentando a falta de respaldo da Administração para solucionar
97esta questão. Alertou para que a Administração não atente apenas ao Regimento, e cobrou maior
98participação da UFF para que os discentes possam vir a alçar voos mais altos. 5º Orador Inscrito:
99Conselheiro Discente Lucas Geovani Abraçado destacou ser esta a primeira Sessão a ser
100realizada este ano e pontuou a necessidade de luta constante contra os cortes de recursos destinados
101à Educação, tão necessários à manutenção, salários e etc. Também divulgou a paralização a ser
102realizada no dia 18 de abril deste ano, considerado um ato importante para se mostrar o modelo de
103Universidade que se quer, ressaltando a importância de se lutar por uma Universidade mais
104inclusiva. 6º Orador Inscrito: Conselheira Bernarda Thailania Ferreira, também referenciou os
105ataques do governo com os cortes para a Educação e a paralização no dia 8 deste mês. Ressaltou,
106contudo, que todos os participantes deste movimento (discente, técnicos e docentes) não deveriam
107ser penalizados com corte de ponto. Também se pronunciou contra a penalização dos Conselheiros
108que apoiaram o reposicionamento dos servidores aposentados e do corte de vencimentos destes. 7º
109Orador Inscrito: Conselheiro Discente João Carneiro de Holanda Neto, Coordenador Geral do
110DCE, participou a todos que o programa de Reestruturação das Universidades (REUNI) completou
11110 anos e que a UFF, diferentemente da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), priorizou
112sua expansão pelo interior, possuindo atualmente 09 (nove) Campi. Ressaltou ser este um motivo
113de orgulho. No entanto, apresentou a posição do DCE de repúdio quanto à condução do processo de
114matrícula, apontando que, segundo a Associação Nacional de Docentes das Instituições Federais de
115Ensino (ANDIFES), 70% dos estudantes pertencem às classes C e D e que, grande parte destes
116alunos não mora nestas cidades polo. Acrescentou ainda que o DCE também vai solicitar ao CUV e
117ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) que as matrículas destes alunos sejam
118realizadas em seus respectivos Campi. Manifestou, contudo, que falta vontade política para atender
119aos alunos do interior. Solicitou um aumento de prazo para que estes estudantes ainda consigam
120efetuar suas matrículas. Destacou que antigamente se reivindicava um aumento de vagas em
121estacionamento na Universidade e que atualmente a reivindicação é por moradia e bandejão,
122caracterizando a mudança do perfil destes alunos, que tornaram a UFF uma Universidade mais
123popularizada. Por fim, também convocou todos para a paralização da Universidade no dia 18 de
124março (UFF na Praça). 8º Orador Inscrito: Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira
125informou, lamentando, não ser ouvido no CUV. Comentou não participar de reuniões por não ser
126convidado. Em relação ao Processo Administrativo e Disciplinar (PAD) promovido pelo MEC,
127declarou seu apoio aos aposentados. Destacou ser servidor da UFF no interior e que não consegue
128trazer outros servidores para participarem do CUV, o que demonstra que o interior não é ouvido.
129Discentes, ADUFF, SINTUFF não são chamados. Deste modo o interior não é ouvido. Pontuou a
130importância da UFF se deslocar para o interior e não os alunos do interior virem à sede da
131Universidade. Acrescentou ainda que o CUV se mantém calado frente às colocações do Ministro da
132Educação e que a Universidade tem que se pronunciar a favor da participação no movimento do dia
13318 de março. 9º Orador Inscrito: Conselheira Discente Juliana Alves Alexandre anunciou os 60
134anos de criação da UFF neste ano, observando que a UFF foi criada em 18 de dezembro de 1960,
135possuindo atualmente 09 (nove) Campi e ainda a Unidade de Oriximiná. Em seguida, esta
136Conselheira abordou o Projeto de Emenda Parlamentar (PEC) 186/2019 que afetará os servidores,
137que poderão passar a receber menos 25% de seu salário. Ressaltou a importância de um
138enfrentamento conjunto das Universidades, relembrando que em outubro passado, o Ministro
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139retrocedeu por conta da mobilização. Pontuou ainda que o movimento do dia 18/4 não será apenas
140uma manifestação. Observou também, que o presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação
141para o dia 15 de março, acrescentando que Administração da Universidade não deve ter medo de se
142posicionar. Ato contínuo, o Senhor Presidente interrompeu a Sessão para um pronunciamento do
143professor Waldir Lins de Castro, representante da Associação dos Docentes da UFF (ADUFF),
144que se manifestou sobre as medidas tomadas pelo Governo Federal, apresentando uma Moção de
145Apoio aos Conselheiros envolvidos no PAD do Reposicionamento. Retomada a Sessão, a
146Conselheira Gelta Terezinha Ramos Xavier proferiu a leitura desta Moção. Em seguida, o
147professor Cláudio Gurgel tomou a palavra e esclareceu que em 2008, no CUV, por conta de um
148expediente que tentava contornar a paridade dos aposentados com os servidores da ativa, deixando
149alguns à margem e, havendo o direito a se recorrer a instâncias superiores, o CUV cumpriu a
150obrigação de avaliar o recurso dos servidores que se sentiram prejudicados. Acrescentou que a
151Universidade instalou sindicância e processo administrativo sobre a matéria, concluindo pela não
152culpabilidade de todos os Conselheiros de 2008. Agora estes vêm sendo ameaçados pelo MEC.
153Destacou este fato como sendo uma ameaça ao momento presente e ao futuro, tendo em vista a
154insegurança dos Conselheiros atuais e os que os irão os suceder na tomada de suas decisões. Em
155seguida tomou a palavra o Conselheiro Aderson Businger Carvalho, Representante da
156Comunidade, que manifestou solidariedade em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
157pontuando ser esse processo uma questão de retaliação, e colocou a OAB à disposição dos
158Conselheiros e da Reitoria para auxiliar na defesa dos envolvidos. Ato contínuo, o Senhor
159Presidente pôs em votação a Moção de Apoio apresentada. Aprovada. Em seguida, passou à
160leitura da Proposta da Conselheira Bernarda Thailania Ferreira, construída em conjunto com a
161ADUFF, SINTUFF e DCE, em que consta uma reivindicação para que haja suspensão, no dia 18 de
162março do corrente ano, das atividades acadêmicas e administrativas na Universidade, com aulas e
163trabalhos ocorrendo nas ruas, abrindo espaço para discussão. Após as colocações do Senhor
164Presidente sobre as implicações desta proposta, a Conselheira Alessandra Siqueira Barreto
165declarou seu apoio à paralização e sugeriu que se elaborasse um calendário de atividades nesse dia,
166a serem desenvolvidas nas ruas e praças da cidade, promovendo uma discussão com a comunidade
167em geral, esclarecendo os motivos da paralização. Ato contínuo, a Conselheira Márcia dos Santos
168Carvalho pontuou que esta proposta de defesa da Universidade só seria viável se não houvesse
169retaliação quanto ao ponto eletrônico. Em seguida, a Conselheira Bernarda Thailania Ferreira
170informou não estar solicitando que a UFF “entre em greve” e, endossou as palavras da Conselheira
171Alessandra Siqueira Barreto, solicitando, contudo, justificativa para o ponto. O Conselheiro João
172Carneiro de Holanda Neto concordou com o exposto pelas Conselheiras que o antecederam e
173relembrou que em 15 de maio de 2019 também houve uma mobilização, constituindo um
174precedente para a questão. Destacou que o CUV deveria decidir para que não haja corte do ponto
175dos servidores. Ato contínuo, o Senhor Presidente participou ter votado tranquilamente a
176paralização do dia 15 de maio do ano passado, entretanto informou que no dia seguinte recebeu uma
177notificação do Ministério Público (MP). Prontamente o Conselheiro Heitor Luiz Soares de Moura
178apresentou um substitutivo à Proposição apresentada anteriormente, uma Moção de Apoio à posição
179de paralização. Houve questionamentos quanto a quem caberia decidir sobre o ponto, observando-se
180que o Diretor de Unidade não poderia ser responsabilizado por seu abono e que esta questão deveria
181ser coletiva. O Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira cobrou um posicionamento da
182Administração quanto a esta paralização, liberando o ponto nesse dia, sem que se aceitasse
183manifestação da Procuradoria Federal junto à UFF (PROGER). Ato contínuo, o Senhor Presidente
184apresentou a Proposição das Conselheiras Bernarda Thailania Ferreira e Alessandra Siqueira
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185Barreto e o substitutivo do Conselheiro Heitor Luiz Soares de Moura para votação. Consultada a
186plenária, a Proposição das Conselheiras foi aprovada. Por fim, havendo neste momento quórum
187para votação e passando à ordem do dia, o Conselheiro Heitor Luiz Soares de Moura informou
188haver quórum para deliberação, mas não quórum qualificado para votar a Emerência, e solicitou
189aprovação da pauta em bloco, salvo os destaques. A plenária foi consultada. Aprovada. Foram
190destacados pelo Conselheiro Roberto de Souza Salles os processos referentes aos itens: 01 e 08.
191Primeiro processo (item 01): 23069.050094/19-97 - Interessado: Secretaria Geral dos Conselhos
192Superiores – Assunto: Ratificação do Ad Referendum referente à homologação da eleição para
193Representação da Comunidade junto aos Conselhos Superiores Em relação este destaque, o
194Senhor Presidente informou que foram eleitos os seguintes Conselheiros para o Conselho
195Universitário – CUV: Aderson Businger Carvalho e seu suplente Fernando Tinoco Ferreira,
196Cresus Vinicius Depes de Gouvêa e seu suplente Evan de Souza Falção, Heitor Luiz Soares de
197Moura e seu suplente Sérgio Niskier e Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro e seu suplente Bruno
198Dutra Leite. (Ad Referendum nº 02/2020 de 05/02/2020 e Decisão CUV nº 01/2020 de
19904/03/2020 - Ratificação). Lembrou, contudo, que na Sessão do CUV em que ocorreu o processo
200eleitoral, constatou-se um empate entre os candidatos Heitor Luiz Soares de Moura (CREA) e
201Marcos Rodrigo Ferreira (Associação de Moradores do Morro do Preventório). Informou,
202entretanto, que este último candidato enviou uma carta, lida neste momento a pedido do
203Conselheiro José Raphael Bokehi, renunciando à vaga de Representante da Comunidade à qual
204estava concorrendo. Em seguida, o Senhor Presidente também proferiu a leitura dos nomes dos
205demais Representantes da Comunidade eleitos para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
206CEPEx: Marlene Carmelinda Gomes e seu suplente Jurésia Mendonça de Souza e Rebecca
207Vieira Lima da Silva e seu suplente Thiago José Aguiar da Silva, e Conselho de Curadores –
208CUR: Sidney Gomes e seu suplente José Jairo Araújo de Souza. (Ad Referendum nº 02/2020 de
20905/02/2020 e Decisão CUV nº 01/2020 de 04/03/2020 - Ratificação). Quanto ao segundo destaque
210(item 08): 23069.021282/19-16 – Interessado: Jocelyne Botshimbo M’Pusa (aluna de Pós211Graduação) – Assunto: Notificação para Desocupação – Moradia Estudantil.. Não estando o
212Relator presente, o Senhor Presidente esclareceu que o Regulamento Geral das Moradias
213Estudantis da UFF não contempla este benefício a aluno que não esteja matriculado na Graduação.
214A Conselheira Márcia dos Santos Carvalho contestou, no entanto, esclarecendo que esta aluna é
215africana, não possui bolsa de estudos e não tem condições de permanecer no Brasil sem um auxílio.
216Solicitou que fosse concedido uma extensão de mais 5 meses para a permanência da aluna na
217Moradia. Após algumas exposições e contestações dos Conselheiros presentes, e havendo
218solicitação de uma alternativa administrativa para permanência desta aluna, que apresenta um bom
219rendimento escolar, o processo foi retirado de pauta para a aluna ser ouvida, com a orientação de
220fazer um novo pedido de prorrogação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Professor
221Fabio Barbosa Passos encerrou a Sessão e, eu, Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, Secretária
222Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.
223Niterói, 04 de março de 2020.
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Vice-Reitor no Exercício da Presidência

