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Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove (2019), às nove horas e 6 

quinze minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da Praia 7 

Vermelha, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o Conselho 8 

Universitário da Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Magnífico Reitor 9 

Professor Antônio Claudio Lucas de Nóbrega. Compareceram os seguintes Conselheiros que 10 

assinaram a folha de presença, parte integrante desta Ata: Roberto de Souza Salles, Alessandra 11 

Siqueira Barreto, Aluisio da Silva Júnior, Amauri Favieri Ribeiro, Ana Lúcia Abrahão da Silva, 12 

Antônio Espósito Junior, Anderson Mululo Sato suplente de Augusto César Gonçalves e Lima, 13 

Francisco de Assis Palharini, Gerônimo Emílio Almeida Leitão, Telma Cristina de Almeida Silva 14 

Pereira suplente de Ida Maria Santos Ferreira Alves,  Adalto Dutra Moraes Barbosa e seu suplente 15 

José Genilson, José Raphael Bokehi, Kleber Santos de Mendonça, Laura Antunes Maciel, Lenin dos 16 

Santos Pires, Levi Ribeiro Junior, Marcelle de Sá Guimarães, Otílio Machado Pereira Bastos, Luiz 17 

Tadeu Paes de Almeida, Wanise Maria de Souza Cruz, Reiner Olíbano Rosas, Ricardo Jorgensen 18 

Cassella, Rosane Barbosa Marendino, Roberto Cezar R. Saraiva da Silva, Selma Rodrigues de 19 

Castilho, Tibério Borges Vale, André Luiz Dias Lima, Nadja Pattrese de Souza e Silva suplente de  20 

Luiz Tadeu Paes de Almeida, André Luiz Ferrari suplente de  Max Oliveira de Souza, Silvia Maria 21 

Sella, Débora Omena Futuro, Esio  de Oliveira Vieira José Genilson Alves Ribeiro, Miriam 22 

Marinho Chrizostimo, Rita de Cassia Nasser Cubel Garcia e seu suplente Renato Luiz Silveira,  23 

Elson Antônio do Nascimento, Fernando Toledo Ferraz, José Viterbo Filho, Ricardo Campanha 24 

Carrano, Fernando de Araujo Penna, Marcela Soares Silva suplente de Gustavo França Gomes, 25 

Jaqueline Pereira Ventura suplente de Nivia Maria de Silva Andrade, Victor Leonardo Figueiredo 26 

Carvalho de Araujo, Carmem Lucia Campos Guizzé, Hernan Armando Mamani,  Heitor Luiz 27 

Soares de Moura, Ismênia de Lima Martins, Luiz Carlos de Andrade Vieira, Márcia dos Santos 28 

Carvalho, Pedro Rosa Cabral, Bruno Sant’Anna Araújo Luiz, Fabiana  Vinhola de Amorim suplente 29 

de Emanuela Neves do Amaral, Juliana Alves Alexandre, Claudio Eugênio da Silva Loyola Jr. 30 

suplente de  Laura Brandão Martins,  Paula Marchon suplente de Rafael Carvalho de Albuquerque, 31 

Jefferson  Carletto Callado suplente de Leandro Doreste de Souza, Ramon de Jesus Fernandes, 32 

Bernardo Wenzel de Vasconcellos Santos,   Erick Magalhães Florentino, Lucas Getirana de Lima 33 

suplente de  Alberto Bittencourt dos Santos, Rafael da Costa Melo Franco, Danilo Bueno Lopes 34 

Gonçalves suplente de Marcos Paulo dos Santos Junior, Marcos Felipe Nascimento Teixeira, João 35 

Carneiro de Holanda Neto, Ana Pereira  Daroz suplente de Charles Gonçalvez Ferreira, Rodrigo 36 

Correa Sant’Anna, Iago Esturião Mendes e sua suplente Mara Loureiro Dias. O Senhor Presidente 37 

saúda a todos informando que há quórum regimental para abrir a sessão, mas não para deliberação. 38 

Informa à plenária que as reuniões do Conselho Universitário passarão a ser realizadas na 1ª quarta-39 

feira de cada mês. Tal mudança deve-se a necessidade da presença do Magnífico Reitor na reunião 40 

da ANDIFES em Brasília, reunião essa que ocorre toda última quarta-feira de cada mês, coincidindo 41 

com o dia da realização do CUV. Esclarece que o horário de realização das plenárias continuará às 42 

9h, por esse ser regimental. Finaliza esclarecendo que para ajuste do calendário, no mês de julho, a 43 

reunião ordinária do CUV ocorrerá no dia 17/07/2019, e a partir do mês de agosto todas primeira 44 

quarta-feira do mês. Dando prosseguimento à sessão, o Senhor Presidente informa à plenária que irá 45 

suspender a reunião para uma apresentação do Pró-Reitor de Planejamento (PROPLAN), Jailton 46 
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Gonçalves Francisco, cujo objetivo é proporcionar melhor entendimento sobre a gravidade da crise. 47 

O Pró-Reitor faz sua explanação, explicando, através de PowerPoint, a situação financeira da UFF. 48 

Após a apresentação, alguns Conselheiros fazem perguntas ao Senhor Presidente. O Conselheiro 49 

Francisco de Assis Palharini, ciente das inúmeras reuniões em que o Reitor vem participando, 50 

solicita informações sobre as perspectivas para a Universidade. O Senhor Presidente informa estar 51 

participando de diversas reuniões com parlamentares, buscando apoio e emendas para UFF. 52 

Participa ter estado com o Ministro da Educação, podendo apresentar as questões da Universidade, 53 

tendo recebido um tratamento respeitável. Cita ter alcançado sucessos pontuais, como a liberação 54 

de 1/12 (um doze avos) e não 1/18 (um dezoito avos) de liberação de verba como previsto. Informa 55 

que várias empresas que possuíam contratos com a UFF judicializaram a cobrança da dívida da 56 

Universidade e há necessidade de pagamento com liberação do próprio orçamento para que as 57 

empresas paguem as indenizações trabalhistas dos funcionários demitidos. Diz que conseguiram 58 

construir acordos com algumas empresas e que, com a empresa de energia elétrica Enel, já existe 59 

um acordo para a dívida ser saldada mensalmente mais o pagamentoda fatura mensal. Informa que o 60 

discurso uníssono é que os desbloqueios acontecerão após aprovação da Reforma da Previdência, 61 

mas até então, as evidências não são boas para o futuro das Universidades. Em seguida, a 62 

Conselheira Silvia Maria Sella solicita informação sobre a previsão de arrecadação da Fonte 250, e 63 

em que esse recurso irá contribuir para minimizar a situação da UFF. O Senhor Presidente responde, 64 

informando, que são recursos específicos. A Conselheira Raissa Melaine, representante da bancada 65 

estudantil, deseja saber sobre a rubrica especifica para o atendimento aos estudantes, o Programa 66 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O Senhor Presidente responde não ter havido 67 

contingenciamento dos recursos do PNAES, não estando em risco o uso desse recurso. O 68 

Conselheiro André Luiz Dias Lima dirige-se ao Senhor Presidente desejando saber como a 69 

Administração está se planejando diante da informação apresentada sobre existir verbas para 70 

funcionamento da Universidade por apenas mais dois meses. O Senhor Presidente responde existir 71 

muitos problemas e a interlocução estar difícil, mas avalia o cenário sombrio para todas as 72 

Universidades e afirma que manterá a UFF funcionando, e estará à frente, trabalhando para reverter 73 

a situação que se apresenta. Toma a palavra o Conselheiro Otílio Bastos desejando saber sobre a 74 

dívida passiva da Universidade que, conforme o apresentado, a dívida hoje está em 70 milhões de 75 

reais, com projeção de 100 milhões até o final do ano, solicitando o detalhamento da dívida e as 76 

projeções. O Conselheiro Fernando Toledo Ferraz indaga ao Senhor Presidente se nas reuniões que 77 

ocorrem em Brasília está em pauta o fechamento das Universidades. O Senhor Presidente informa 78 

que tudo passa pelas instâncias orçamentárias, afirmando que irá trabalhar e transmitir para a 79 

comunidade força, até que o quadro seja revertido.  Dando prosseguimento à reunião, o Senhor 80 

Presidente passa a palavra aos oradores inscritos. 1º orador Conselheiro Kleber Santos de 81 

Mendonça: O conselheiro solicita a inclusão na pauta, em regime de urgência, o processo nº 82 

23069.021714/19-81 – Reorganização da Estrutura Organizacional do IACS – Alteração do 83 

Regimento do Instituto de Arte e Comunicação Social. O Conselheiro justifica ter o processo 84 

tramitado em todas as instâncias administrativas da Universidade obtendo pronunciamentos 85 

favoráveis. O Presidente coloca em votação a inclusão do processo na pauta. Aprovada a inclusão. 86 

2º orador Conselheiro João Carneiro de Holanda Neto: O Conselheiro fala das eleições no 87 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) e da vitória obtida pela chapa 2 – denominada “Todos os 88 

Cantos”. Manifesta-se a favor da Educação, avaliando que cortar verbas da Educação é como “bater 89 

na mãe”. Prossegue dizendo ser fundamental a Assistência Estudantil para manutenção do estudante 90 

na Universidade. Externa  sua preocupação com a possibilidade de paralização do busuff e seu 91 
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impacto nos cursos dos Campi do interior. Em seguida, passa a palavra ao discente Igor, aluno do 92 

curso de História no Campus de Campos dos Goytacazes. O estudante pede que o Senhor Presidente 93 

“olhe” para os polos do interior, pontuando ser uma realidade muito diferente dos cursos de Niterói. 94 

Lembra que houve um apoio à sua candidatura, mas precisam que o Magnífico Reitor visite os 95 

polos do interior. Solicita ainda,que haja uma descentralização da PROAES, avaliando ser 96 

impossível que alunos cotistas residentes no interior venham fazer matrícula em Niterói. 3º orador 97 

Conselheiro Pedro Rosa Cabral: O Conselheiro expõe sua preocupação com a implantação do 98 

ponto eletrônico, alertando para o grande número de aposentados que ocorrerá em decorrência da 99 

implantação desse controle. Apela para que o Magnífico Reitor prorrogue o prazo para implantação 100 

do ponto eletrônico. Apresenta uma Proposição. 4º orador Conselheiro Danilo Bueno Lopes 101 

Gonçalves: O Conselheiro da bancada discente faz a leitura de uma Moção de Pesar pelo 102 

falecimento da Sra. Euzita Santa Cruz, mãe do estudante Fernando Santa Cruz, que dá nome ao 103 

DCE da UFF, morto pela ditadura militar. Em seguida, passa a palavra às estudantes Maria Paula e 104 

Ana pertencentes ao “Coletivo de Mulheres da UFF”, que fazem a leitura de uma Carta ao CUV e 105 

solicitando que seja institucionalizado a defesa da mulher na UFF. 5º orador Conselheiro Hérnan 106 

Mamani: O Conselheiro inicia sua fala se solidarizando aos funcionários terceirizados demitidos. 107 

Registra as denúncias de perseguições por parte de alunos a professores no Campus de Campos dos 108 

Goytacazes, temendo que a situação  fique mais grave, solicitando, deste mdo, a presença da 109 

Administração Central neste  Campus de forma constante. Em seguida,  passa a palavra ao 110 

estudante Emanuel. Este discente ratifica a ausência da Reitoria nos rumos e decisões que a 111 

Comunidade do Campus de Campos dos Goytacazes precisa tomar. Relata a questão da segurança, 112 

reportando que onde existiam seis vigilantes, hoje atuam apenas dois. Reiterou que até o momento 113 

não houve nenhuma visita do reitor a Campos dos Goytacazes, avaliando esta situação como um 114 

descompromisso com a realidade do polo. Cita a destinação de uma emenda parlamentar para 115 

Campos dos Goytacazes, sendo feitas reuniões sem a presença da comunidade do interior. Finaliza 116 

dizendo não haver busuff neste Campus, bem como a total impossibilidade dos alunos cotistas se 117 

deslocarem a Niterói para fazerem matrícula. 6º orador Conselheira Juliana Alves Alexandre: A 118 

Conselheira analisa o momento político como conservacionista e reacionário. Corrobora com a 119 

Moção de Pesar apresentada pela morte da Senhora Euzita Santa Cruz, lembrando que Fernando 120 

Santa Cruz morreu na luta pela educação pública e pela democracia e sua mãe morreu, sem ter tido 121 

o corpo do filho para enterrar. A discente prossegue participando que os estudantes dependem do 122 

bandejão da universidade para se alimentarem e que não está mais sendo servido o jantar. Pontua 123 

que há dois meses o Bandejão 1 (Gragoatá) não está funcionando após uma forte chuva que 124 

danificou uma parte do teto e que, até a presente data, não foi feito o reparo. Em seguida, passa a 125 

palavra à discente Fabiana que faz a leitura de carta em defesa da universidade. Diz que a educação 126 

é a luta da maioria e que a população se identifica com a necessidade de se defender a educação 127 

pública. Solicita uma resposta concreta da reitoria, desejando que a crise não se concretize nos 128 

setores mais vulneráveis da universidade. Cita a necessidade de esclarecimento sobre a aluna 129 

violentada dentro da UFF e providências referentes à iluminação, mato e vigilância nos campi. 7º 130 

orador Conselheiro Otílio Machado: O Conselheiro conclama o CUV a pensar como ajudar a 131 

Administração a administrar a “massa falida”. Prossegue dizendo que deva haver parâmetros para a 132 

concessão de viagens internacionais. Estima em um gasto, seja da UFF ou da FEC, no valor 133 

máximo de 150 mil reais, onde diárias e passagens internacionais não devam passar desse valor. 134 

Lembra que 150 mil equivalem a duas Livre Ordenações (LO) de uma Unidade de grande porte. 135 

Acrescenta ainda que as passagens dentro do Brasil também devam ser cuidadas, e que  a prioridade 136 
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deverá ser as viagens do Magnífico Reitor a Brasília. Em seguida, passa a palavra à Conselheira 137 

Márcia Carvalho que aborda a questão sobre o ponto eletrônico no HUAP, solicitando que o 138 

Magnífico Reitor dê o tempo que for necessário para o cadastramento biométrico. Finaliza 139 

informando sobre a eleição para o SINTUFF que está em curso. 8º orador Conselheiro Luiz 140 

Carlos de Andrade Vieira: O Conselheiro externa acreditar que toda crise pode ser resolvida 141 

através do diálogo, solicitando que os Campi  interior sejam ouvidos. Sugere que a Reitoria chame a  142 

Associação dos Docentes da UFF (Aduff), o Sindicato dos  Trabalhaodores em Educação da UFF 143 

(Sintuff) e o DCE para discutirem e colaborarem com o momento de crise que UFF atravessa. 9º 144 

orador Conselheiro Roberto de Souza Salles: O Conselheiro faz a leitura, para conhecimento da 145 

plenária, de um Manifesto de Ex-Reitores da UFF em favor da Universidade. Prosseguindo, traz 146 

informes do Grupo de Trabalho que preside em Brasília, pontuando os trabalhos executados. 147 

Finalizadas as falas, o Senhor Presidente passa à Ordem do Dia. Primeiro ponto a ser votado:  148 

Solicitação do Conselheiro Kleber Santos de Mendonça pela inclusão na pauta do processo nº 149 

23069.021714/19-81 – Reorganização da Estrutura Organizacional do IACS – Alteração do 150 

Regimento do Instituto de Arte e Comunicação Social. O Presidente coloca em votação o mérito. 151 

Aprovado. Em seguida, o Senhor Presidente faz a leitura da Moção de Pesar pelo falecimento da 152 

Senhora Euzita Santa Cruz. Aprovado. Prossegue, lendo a Proposição do Conselheiro Pedro Rosa 153 

Cabral referente à implantação do ponto eletrônico. Apela ao Conselheiro que instrua os 154 

servidores a fazerem a identificação biométrica. Informa que não acolhe a Proposição, 155 

esclarecendo que a implantação do ponto eletrônico é o cumprimento de uma decisão judicial e não 156 

há como a reitoria alterar a sentença proferida. Demonstra sua preocupação com a perda salarial que 157 

possa vir a ocorrer aos servidores que não fizerem o cadastramento. Esclarece que o Ministério 158 

Público (MP) solicitou e o juiz oficiou a UFF para envio das listagens dos servidores cadastrados. 159 

Acrescenta ainda que, cerca de vinte servidores não fizeram o cadastro e em decorrência, foram 160 

abertas sindicâncias para apuração. Afirma que a UFF cumpre decisões judiciais e que, caso 161 

contrário, o Magnífico Reitor será responsabilizado. Apresenta ainda, esclarecimentos sobre o 162 

funcionamento das emendas parlamentares. O Conselheiro Heitor Luiz Soares de Moura propõe a 163 

aprovação da pauta em bloco, salvo os destaques e as emerências que necessitam de quórum 164 

qualificado para votação. O Presidente informa não haver quórum para votação das emergências. 165 

Sção destacados os itens 16, 17 e 31 da pauta. Após esclarecimento do relator, o item 31 é votado e 166 

aprovado. O Conselheiro Pedro Rosa propõe a retirada de pauta dos itens 16 e 17 para 167 

encaminhamento à CIS, pois os processos não receberam parecer da Comissão. Aprovada a retirada 168 
de Pauta. O Presidente coloca em votação a aprovação da pauta em bloco. Aprovado. Nada mais 169 

havendo a tratar, o Senhor Presidente, Professor Antônio Claudio Lucas de Nóbrega  encerrou a 170 

Sessão e, eu, Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, 171 

lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. Niterói, 26 de junho de 2019. 172 
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LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES  177 
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