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Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às dez horas, reuniu-se em 7 

Sessão Extraordinária o Conselho Universitário,  sob a Presidência do Reitor Professor Antonio Claudio 8 

Lucas   da Nóbrega, on line, através da Plataforma Google Meet, tendo em vista a necessidade de 9 

distanciamento pessoal, decorrente da Pandemia do COVID-19. Esta Reunião esteve aberta a todos os 10 

Conselheiros convidados que acessaram a Plataforma indicada. Primeiramente o Senhor Presidente saudou 11 

a todos e agradeceu a participação dos conselheiros abaixo relacionados, nesta Sessão Ordinária que contou 12 

com a seguinte pauta: Discutir e Estabelecer Princípios e Critérios para o funcionamento da UFF na 13 

pandemia. Havendo quórum para iniciar a sessão, os conselheiros foram informados que os oradores 14 

inscritos teriam um tempo de 2 minutos para se pronunciarem, obtendo ainda a tolerância de mais 30 15 

segundos. Conselheiros participantes: Fabio Barboza Passos, Roberto de Souza Salles, Adauto Dutra 16 

Moraes Barbosa, Alessandra Siqueira Barreto, Aluísio Gomes da Silva Júnior, Marcos Barceleiro, Angélica 17 

Carvalho di Maio, Anibal Vilcapoma, Antônio Espósito Junior,  Augusto César Gonçalves e Lima, Silvia 18 

Maria de Souza suplente de Carla Figueiredo Portilho, Carlos Eduardo Fellows, Daniel Arruda Nascimento, 19 

Edwin Benito Mitac Meza, Éneas Rangel Teixeira e sua suplente Simone Martins Rembold, Ésio de 20 

Oliveira Vieira, Fernanda Pontes Pimentel, Fernanda Pontes Pimentel, Fernando de Araújo Penna e seu 21 

suplente Jairo Paes Selles, Flávia Clemente de Souza e sua suplente Clarissa Schmidt, Francine Helfreich 22 

Coutinho dos Santos e sua suplente Mirian Reis, Elton Matsushima suplente de Francisco de Assis 23 

Palharini, Juarez Torres Duayer, João Evangelista Dias Monteiro, José Raphael Bokehi, José Rodrigues de 24 

Farias Filho e seu suplente Bruno dos Santos Pedroza, Júlio César Andrade de Abreu, Daniel Adrian 25 

Stariolo suplente de  Kita Chaves Damasio Macario, Laura Antunes Maciel, Cícero Araújo Pitombo 26 

suplente de  Leila Gatti Sobreiro, Lenin dos Santos Pires, Luiz Tadeu Paes de Almeida, Martius Vicente 27 

Rodrigues Y Rodrigues, Nadja Valéria Vasconcellos de Ávila,  Otílio Machado Pereira Bastos e seu suplente 28 

Ismar Araújo de Moraes, Katia Zaccur Leal suplente de Ricardo Jorgensen Cassela,  Ruy Afonso de Santa 29 

Cruz Lima, Helena Carla Castro C. Almeida suplente de Saulo Cabral Bourguignon, Selma Rodrigues de Castilho, 30 
Sérgio José Xavier de Mendonça, Tibério Borges Vale, Wanise Maria de Souza Cruz, André Luiz Lima Dias Lima, 31 
Julio Carlos Figueiredo e seu suplente Eduardo Heleno de Jesus Santos, Nadja Pattrese de Souza e Silva suplente de 32 
Luiz Tadeu Paes de Almeida, Max Oliveira de Souza, Silvia Maria Sella, Debora Omena Futuro, Claudia March Frota 33 
Souza suplente de Ésio de Oliveira Vieira, José Genilson Alves Ribeiro, Miriam Marinho Chrizostimo, Rita de Cássia 34 
Nasser Cubel Garcia e seu suplente Renato Luiz Silveira, Elson Antônio do Nascimento, Fernando Toledo Ferraz, 35 
José Viterbo Filho, Maurício Monteiro  Campbell, Ricardo Campanha Carrano,  Gelta Terezinha Ramos Xavier 36 
suplente de Fernando Araujo Penna, Gustavo França Gomes e sua suplente Marcela Soares Silva, Nivea Maria de 37 
Silva Andrade e sua suplente Jacqueline Pereira Ventura, Selma Alves Dios e seu suplente Claudio Gurgel, Victor 38 
Leonardo Figueiredo Carvalho de Araujo, Carmem Lucia Campos Guizzé, José Augusto Huguenin, Marcos Marques 39 
de Oliveira, Aderson Bussinger Carvalho, Cresus Vinicius Depes de Gouvêa, Heitor Luiz Soares de Moura,  Rodrigo 40 
Lopes Cavalcanti Ribeiro, Alessandra Primo de Moraes, David Ricardo Almeida Macedo, Luiz Carlos de Andrade 41 
Vieira e seu suplente Alexandro Chagas Florentino, Maria Graça Garcia e Souza e seu suplente Wagner Peres Braga, 42 
Patrícia Santiago de Medeiros e sua suplente Cirlene Coelho de Mattos, Marcia dos Santos Carvalho e seu suplente 43 
Jeferson Peralva Machiqueira, João Carneiro de Holanda Neto e seu suplente Igor Gonçalves Pereira, Laura Castro 44 
Lemos e seu suplente Lucas Getirana de Lima, Maria Julia Eccard Lessa Pereira e seu suplente Flávio Bento,  45 
Vinícius Suzuki suplente de Paula Marchon, Isabelle Braga e sua suplente Camila Brito Moreira,  Isabela Baptista 46 
Moraes Arruda de Oliveira, Caio Sepúlveda suplente de Thiago Figueiredo Figueira, Marcos Felipe Nascimento 47 
Teixeira e sua suplente Nathalia Silvério da Cunha, Rafael da Costa Melo Franco e sua suplente Melissa Gomes 48 
Lopes, Marx Loureiro Dias, Ramon de Jesus Fernandes, Luca Geovani Abraçado, Juliana Alves Alexandre e sua 49 
suplente Rayane da Silva Mello, Diana Vidal e Fabrício Gouveia Elias de Moraes suplente de Yana Carolina 50 
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Aparecida Santana. Ato contínuo, o Senhor Presidente prestou solidariedade ao Conselheiro Francisco de 51 

Assis Palharini pelo falecimento de seu pai, estendendo-a a todas as vítimas do Covid-19. Em seguida 52 

passou a palavra aos oradores inscritos: 1º- Conselheiro Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de 53 

Araujo: considerou a importância de se discutir a pauta proposta; 2º- Conselheira Maria Graça Garcia: 54 

abordou questões relativas ao Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), destacando as proposições 55 

sobre gratificação de insalubridade grau máximo e reunião paritária; 3º- Conselheiro Discente Igor 56 

Gonçalves Pereira: fez referência ao novo calendário acadêmico e a necessidade de assistência estudantil; 57 

4º- Conselheiro Discente Lucas Getirana de Lima: solicitou respeito à legitimidade das Decisões do 58 

CEPEx; 5º- Conselheiro João Carneiro de Holanda Neto: reiterou as falas anteriores dos conselheiros 59 

discentes e informou uma reunião a ser realizada com a Pró-Reitora da PROGRAD para discutir algumas 60 

questões ainda a serem definidas; 6º- Conselheira Márcia dos Santos Carvalho: destacou a situação dos 61 

servidores do HUAP,  solicitou que a Covid-19 seja considerada doença ocupacional e a criação de um 62 

Grupo de Trabalho para tratar do assunto. 7º- Conselheiro Wagner Peres Braga: reiterou as questões 63 

propostas pela Conselheira Maria Graça Garcia, solicitando mesa de negociação com a Pró-Reitoria de 64 

Gestão de Pessoal (PROGEPE); 8º- Conselheira Patrícia Santiago de Medeiros: externou sua 65 

preocupação com o retorno dos servidores ao trabalho presencial, sem condições sanitárias e vacina para 66 

conter a pandemia; 9º- Conselheiro Discente Luca Geovani Abraçado: solicitou aprovação de Moção 67 

referente à demissão de estagiários; 10º- Conselheiro Discente Caio Sepúlveda propôs Moção de Repúdio 68 

à aprovação do ensino remoto;  11º- Conselheira Cirlene Coelho de Mattos: reportou a questão dos 69 

servidores do HUAP; 12º- Conselheira Alessandra Primo de Moraes: informou que a Câmara de 70 

Vereadores de Niterói, representada pelo  vereador Paulo Eduardo Gomes, solicitou uma mesa de 71 

negociação para discutir a situação dos servidores do HUAP; 13º- Conselheiro Discente Rafael da Costa 72 

Melo Franco: externou o apoio das entidades estudantis às medidas proposta pela PROGRAD;  14º- 73 

Conselheiro Claúdio Gurgel: apresentou 02 (duas) propostas de decisão relativas ao retorno das 74 

atividades; 15º- Conselheiro Maurício Monteiro Campbel: expôs sua preocupação, com o ensino remoto, 75 

sendo ele professor do curso de Arquitetura; 16º- Conselheiro Julio Carlos Figueiredo: elogiou a pauta da 76 

reunião, apresentando proposta de decisão para que o retorno às atividades presenciais somente ocorra em 77 

situações seguras; 17º- Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira: solicitou que a gratificação de 78 

insalubridade grau máximo a ser concedida aos servidores do HUAP seja estendida aos servidores do 79 

hospital de Oriximiná. Abordou a interiorização da covid-19, mostrando preocupação com o trabalho 80 

remoto e solicitou isonomia entre a sede da universidade e os Campi do interior; 18º- Conselheiro Julio 81 

Cesar Andrade de Abreu: solicitou união de todos, em defesa dos princípios e diretrizes para o 82 

funcionamento da UFF; 19º- Conselheiro Elson Antônio do Nascimento: expôs que as questões sobre a 83 

pandemia devam e são discutidas intensamente na Universidade e  abordou a situação do setor responsável 84 

pela progressão docente; 20º- Conselheiro Cresus Vinícius Depes de Gouvea: destacou que o 85 

funcionamento da Universidade é responsabilidade dos três Conselhos Superiores, e que o CEPEx aprovou 86 

o calendário emergencial no período da pandemia e esse deve ser cumprido e respeitado;  21º- Conselheiro 87 

Tibério Borges Vale: expôs a dificuldade de aulas em laboratórios e o acesso à internet no interior, 88 

observando que nem tudo é possível em todas as Unidades; 22º- Conselheira Francine Helfreich 89 

Coutinho dos Santos: destacou a importância de se discutir a Covid-19 no CUV, apresentando as 90 

proposições de: atrelar o retorno à possibilidade da existência de vacina e mais tempo para se discutir o 91 

ensino remoto. Solicitou ainda serem consideradas as questões dos servidores do HUAP; 23º- Conselheiro 92 

Discente Flávio Bento: expôs a posição favorável do DCE quanto ao novo calendário acadêmico, frisando 93 

a necessidade de garantia da assistência estudantil; 24º- Conselheiro José Rodrigues de Farias Filho: 94 

ressaltou a importância de um Grupo de Trabalho – GT para definir princípios e parâmetros para um retorno 95 

presencial ao trabalho seguro, da valorização do CEPEx,  parabenizando os  estudantes que apoiaram a 96 

decisão deste Conselho,  necessidade de inclusão digital para alunos, docentes e técnicos, investimento em 97 

bibliotecas virtuais e refletir também sobre as aulas experimentais. 25º- Conselheiro Lenin dos Santos 98 
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Pires: destacou o esforço do trabalho a distância de todos para o funcionamento da UFF, mostrando-se 99 

preocupado com as atividades de Extensão; 26º- Conselheira Angélica Carvalho: participou seu apoio ao 100 

calendário aprovado no CEPEx e reafirmou parceria com a PROGRAD; 27º- Conselheiro Roberto de 101 

Souza Salles: solidarizou-se com o Conselheiro Palharini pelo falecimento de seu pai de covid-19, como 102 

também aos alunos e servidores, principalmente os do HUAP. Divulgou a extinção, pelo governo das FGs 103 

de 4 a 9 e discorreu sobreo o assunto relativo a UFF. Acrescentou que cada Conselho Superior tem sua 104 

competência, mas que o Conselho Universitário é a instancia máxima deliberativa; 28º- Conselheiro David 105 

Ricardo Almeida Macedo: abordou a não regulamentação do trabalho remoto, criação de um Grupo de 106 

Trabalho – GT e definição de calendário para os servidores; 29º- Conselheira Laura Antunes Maciel: 107 

destacou a importância da união de todos em defesa da universidade; 30º- Conselheira Discente Rayane 108 

da Silva Mello: destacou que a aprovação do calendário foi um processo atropelado, existindo a 109 

necessidade de mais debates e a garantia de condições de trabalho e acesso dos estudantes ao ensino 110 

remoto;   31º- Conselheiro Augusto Cesar Gonçalves e Lima: externou sua preocupação com a 111 

capacitação dos servidores, com a inclusão e chamou atenção às críticas ao calendário aprovado; 32º- 112 

Conselheira Discente Isabela Baptista Moraes Arruda de Oliveira: apontou a necessidade de maior 113 

assistência estudantil com este calendário aprovado; 33º- Conselheira Juliana Alves Alexandre: expôs que 114 

o trabalho remoto não dá conta das disciplinas e atividades práticas; 34º- Fernando Toledo Ferraz: 115 

externou seu apoio às atividades remotas e inclusão digital para discentes, devendo se estender aos 116 

servidores. Ressaltou a necessidade de apoio a toda comunidade universitária, em especial, à proteção 117 

sanitária. Abordou questões que regem a progressão de carreira docente; 35º- Conselheiro Aderson 118 

Bussinger Carvalho: expôs que o CUV é o órgão máximo da Universidade, mas que isto não exclui a 119 

competência de outros órgãos, e que é contra ao retorno presencial das atividades enquanto não houver 120 

vacina; 36º- Conselheiro João Evangelista Dias Monteiro: Destacou a legitimidade das decisões do 121 

CEPEx e a maturidade das representações estudantis. 37º- Conselheiro Juarez Torres Duayer: expôs a 122 

questão do prazo e dificuldades que sua Unidade (Escola de Arquitetura) está lidando e que isto não 123 

constitui ataque ao CEPEx;  38º- Conselheiro Sérgio José Xavier de Mendonça: abordou o respeito à 124 

especificidade do CEPEx, e a aplicação do ensino remoto; 39º- Conselheiro Ruy Afonso de Santa Cruz 125 

Lima: manifestou apoio às decisões do CEPEx; 40º- Conselheira Discente Diana Vidal: externou não 126 

estar deslegitimando as decisões do CEPEx, considerando, contudo, que as discussões devessem se dar num 127 

espaço maior; 41º- Conselheiro Jefferson Peralva Machiqueira: reforçou a proposta de se considerar a 128 

covid-19 uma doença ocupacional aos que estiverem trabalhando de forma presencial, e definição de 129 

diretrizes de funcionamento do trabalho remoto durante e depois da pandemia; 42º- Conselheira 130 

Alessandra Siqueira Barreto: declarou serem todos os Conselhos Superiores importantes e não 131 

concorrentes, e se posicionou a favor das atividades remotas no período da pandemia; 43º- Conselheiro 132 

Enéas Rangel Teixeira: expôs a necessidade  de se preservar a vida, mantendo o nível de excelência do 133 

Ensino vinculado à Pesquisa e Extensão. Pontuou, contudo, em relação ao calendário, que nem todas as 134 

atividades acadêmicas podem ser efetuadas de forma remota; 44º- Conselheiro Ricardo Campanha 135 

Carrano: manifestou seu apoio à decisão do CEPEx, acrescentando que a volta às atividades é imperativa. 136 

Abordou ainda a questão da gratificação de insalubridade aos servidores do HUAP, que necessitam de 137 

respaldo legal; 45º- Conselheiro Heitor Luiz Soares de Moura: fez referência às atribuições de cada 138 

Conselho Superior, demonstrando que cabe ao CEPEx decidir sobre calendários; 46º- Conselheiro Max  139 

Oliveira de Souza: declarou seu apoio às decisões do CEPEx, apresentou proposta de apoio aos docentes, 140 

servidores e que contemplem desenvolvimento tecnológico para aulas presenciais. Neste momento,  141 

alertado pelo Senhor Presidente sobre o esgotamento do tempo regulamentar da reunião, o Conselheiro 142 

Cresus Vinicius Depes de Gouvêa solicitou prorrogação da Sessão por mais 1 hora a partir das  13 horas. 143 

47º- Conselheira Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia: sugeriu que, como cada Unidade tem suas 144 

especificidades, existe a necessidade de elaboração de um plano de atividades devidamente ajustado, e, não 145 

havendo garantia de uma vacina, por enquanto, em algum momento deverá haver o retorno de alguma 146 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

atividade presencial, devendo ela ser segura; 48º- Conselheiro Daniel Arruda do Nascimento: abordou a 147 

situação de sua Unidade no Campus de Macaé e informou sobre a finalização das obras no laboratório de 148 

informática, agradecendo a todos os envolvidos nesta empreitada; 49º- Conselheira Simone Martins 149 

Rembold: pontuou ser o CUV o fórum maior de discussão e que o fato do CEPEx   decidir sobre o 150 

calendário isto não exclui sua discussão no CUV. Solicitou divulgação das ações do Grupo de Trabalho – 151 

GT Covid e de outros GTs, assim como as atividades de outras instâncias da Universidade para se 152 

coletivizar as ações e decisões; 50º- Conselheiro Discente Marcos Felipe Nascimento Teixeira: ressaltou 153 

a importância de espaços deliberativos. Acrescentou que todas as atividades têm sido debatidas pelos 154 

Conselhos Superiores e Unidades desde o princípio da pandemia. Destacou ainda, a importância de um 155 

remanejamento orçamentário para garantir a estrutura deste momento em que se está vivendo e que seja 156 

feito um plano de execução para as atividades que serão retomadas neste momento de pandemia; 51º- 157 

Conselheiro Luiz Tadeu Paes de Almeida: pontuou que as atividades de seu curso, Educação Física são, 158 

em sua maioria, práticas e que, deste modo, será difícil a utilização do ensino remoto. Considerou válida a 159 

atuação do CEPEx,  pontuando, contudo, que é no CUV que as soluções encontradas pelo CEPEx obtêm 160 

sua validação. Finalizada esta fase da Reunião, os Conselheiros que se reinscreveram tiveram nova 161 

oportunidade de se manifestarem: 1- Conselheira Patrícia Santiago de Medeiros: pontuou a importância 162 

de se deliberar nesta Sessão para que não haja trabalho presencial enquanto não houver condições seguras, 163 

abordou questões referentes à situação de mães estudantes e aos concursos públicos; 2- Conselheira Maria 164 

Graça Garcia e Souza: proferiu a leitura das 02 (duas) proposições referidas em sua primeira fala às quais 165 

solicitava votação em caráter de urgência; 3- Conselheira Márcia dos Santos Carvalho: informou doação 166 

de 300 (trezentas) máscaras ao HUAP pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), observando que os 167 

servidores do HUAP que pleiteiam a insalubridade  precisam estar vivos para receberem a gratificação. 168 

Solicitou ainda, a divulgação de dados do HUAP referentes ao Covid-19 e informou sobre o envio de 02 169 

(duas) Proposições ao e-mail da Secretaria Geral dos Conselhos Superiores para serem analisados pelas 170 

câmaras especializadas do CUV; 4- Conselheiro Discente Rafael da Costa Melo Franco: informou sobre 171 

produção face shild pela UFF como uma atividade de Extensão e solicitou que a Administração da 172 

Universidade auxiliasse uma interlocução com a Prefeitura de Niterói para impulsionar essa produção; 5- 173 

Conselheiro Cresus Vinícius Depes de Gouvêa: comentou sobre um documento que circulou pela UFF 174 

falando sobre a Extensão, informando não ter sido procurado pela Associação de Docentes da UFF 175 

(ADUFF) para discutir essa questão; 6- Conselheiro Lenin dos Santos Pires: informou sobre reunião das 176 

Câmaras Técnicas para discutir seriamente as proposições, e reiterou críticas às tentativas de se pensar a 177 

Extensão como atividade menor; 7- Conselheira Laura Antunes Maciel: observou ser consenso a 178 

impossibilidade de retorno ao trabalho presencial no momento,  defendendo a retomada da atividade 179 

docente remota com, cautela, autonomia de cada curso e de cada Unidade para ajustar à sua realidade. 180 

Abordou ainda, a questão do documento da ADUFF que pressupõe uma reforma curricular em plena 181 

pandemia; 8- Conselheiro Roberto de Souza Salles: divulgou sua atuação no Grupo de Trabalho – GT de 182 

Brasília, em tempos de pandemia; 9- Conselheiro Julio Carlos Figueiredo: pontuou que a ADUFF deveria 183 

ter um espaço neste CUV para expor as razões para fazer uma proposta como a apresentada; 10- 184 

Conselheiro Augusto César Gonçalves e Lima: destacou as discussões nos GTs sobre vários aspectos no 185 

que tangem o funcionamento da UFF em tempos de pandemia, pontuando não haver possibilidade de maior 186 

aprofundamento dessas questões no CUV; 11- Conselheiro Discente Lucas Getirana de Lima: ressaltou a 187 

importância do CEPEx, atuando em sua defesa: 12- Conselheira Discente Juliana Alves Alexandre: expôs 188 

não haver consenso sobre qual o local de deliberação na Universidade, expôs a situação das estudantes 189 

mães.  Por fim, propôs que, na próxima Sessão Ordinária do CUV de setembro, a Administração traga um 190 

relatório sobre as Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACEs) e sobre as ações realizadas durante a 191 

pandemia; 13- Conselheira Discente Rayane da Silva Mello:  reiterou a fala da Conselheira Simone 192 

Martins Rembold, solicitando  à Universidade um feedback das atividades desenvolvidas neste período. 193 

Abordou ainda a questão da Assistência Estudantil. Ato contínuo, o Senhor Presidente pontuou que o CUV 194 
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tem sempre discutido a pandemia e que esta questão deverá permanecer na pauta deste Conselho por muito 195 

tempo. Divulgou a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 196 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), destacando o CUV como um espaço democrático 197 

sempre aberto a discussões. Informou que deverá ser feito um atendimento a 320 (trezentos e vinte) 198 

estudantes com deficiência, constituindo um movimento de inclusão específico a este público. Em relação à 199 

gratificação grau máximo de insalubridade, o Senhor Presidente reiterou que este tema é delicado, porém 200 

carece de respaldo legal para sua aprovação, procedendo a leitura de um oficio enviado á Advocacia Geral 201 

da União (AGU) à respeito da questão. Passando aos encaminhamentos, o Senhor Presidente solicitou que 202 

os mesmos fossem objetivos e claros para facilitarem a votação. O Conselheiro Claudio Gurgel apresentou 203 

as seguintes propostas de Decisão, informando que as mesmas já foram divulgadas no chat e encaminhadas 204 

ao e-mail da SGCS: 1) relacionada à necessidade de haver estudos publicados para orientar as decisões do 205 

CEPEx, sendo dados 30 dias para divulgação e que esses estudos orientem a tomada de decisões neste 206 

CUV,  2) após a adoção das formas de funcionamento da UFF, durante a pandemia, serão realizadas 207 

avaliações periódicas, de 30 em 30 dias, ouvindo os segmentos sobre a) segurança sanitária b) condições 208 

operacionais e técnicas c) inscrições em atividades; d) assiduidade; e) cumprimento das tarefas e 209 

ocorrência das atividades; f) aproveitamento e g) evasão, podendo, examinados os resultados pelos órgãos 210 

superiores, fazerem-se eventuais correções, suspensão ou substituição das práticas adotadas. O Senhor 211 

Presidente esclareceu que as propostas enviadas à SGCS são encaminhadas às Câmaras Especializadas para 212 

apreciação. Após amplo debate, tendo em vista a não pertinência da primeira proposição, que alterava a 213 

Decisão do CEPEx. Frente ao esgotamento do tempo regulamentar desta Sessão, o Senhor Presidente 214 

sugeriu que o pedido de estudos que embasaram as Decisões fossem apresentadas a esse Conselho sob a 215 

forma uma Indicação do CUV ao CEPEx,  solicitando esclarecimentos quanto aos estudos que embasaram a 216 

Decisão. Após concordância do proponente, o Senhor Presidente consultou os demais Conselheiros 217 

participantes desta Sessão. APROVADO. O Senhor Presidente informou que as demais proposições que 218 

seriam apresentadas nesta Sessão, virão à plenária da próxima Sessão Ordinária do CUV, sem acarretar 219 

prejuízo, tendo em vista que se elas fossem votadas nesta Sessão, não teriam efeito legal. Em seguida, a 220 

Conselheira Maria Graça Garcia solicitou consenso dos demais Conselheiros para que o Senhor 221 

Presidente atendesse os servidores Técnico-Administrativos numa reunião paritária, antes da próxima 222 

Sessão do CUV. Com o esgotamento do tempo regulamentar para votação, o Senhor Presidente considerou 223 

a solicitação da Conselheira, ACATADA. Ato contínuo, o Senhor Presidente externou sua satisfação por 224 

esta reunião transcorrer em um ambiente democrático, todos lutando por uma UFF democrática e inclusiva.  225 

A íntegra desta sessão poderá ser acessada no seguinte endereço; 226 

https://www.youtube.com/watch?v=hBqwQuvHsdo. O Senhor Presidente, Reitor Antonio Claudio 227 

Lucas da Nóbrega, agradeceu a participação de todos, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a 228 

Sessão, e eu,  Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e 229 

pelo Senhor Presidente. Niterói, 22 de julho de 2020.   230 
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Secretária Geral dos Conselhos Superiores 234 
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https://www.youtube.com/watch?v=hBqwQuvHsdo

