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Aos sete (07) dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove (2019), às nove horas e quinze 7 
minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da Praia Vermelha, São 8 
Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o Conselho Universitário da 9 
Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Vice-Reitor Professor Fabio Barboza 10 
Passos. Compareceram os seguintes Conselheiros que assinaram a folha de presença, parte 11 
integrante desta Ata:  Aluisio da Silva Júnior e sua suplente Regina Fernandes Flauzino, Amauri 12 
Favieri Ribeiro, Ana Lúcia Abrahão da Silva, Antônio Espósito Junior,  Augusto César Gonçalves e 13 
Lima, Caio Henrique Lewenkopf, Daniel Arruda Nascimento, Edwin Benito Mitac Meza,  Eduardo 14 
Heleno de Jesus Santos suplente de Eurico de Lima Figueiredo, Francisco de Assis Palharini e seu 15 
suplente Elton Matsushima, Francine Helfreich Coutinho dos Santos, Gerônimo Emílio Almeida 16 
Leitão, Carla Figueiredo Portilho, João Evangelista  Dias, Adauto Dutra Moraes Barbosa, José 17 
Raphael Bokehi, Kleber Santos de Mendonça, Laura Antunes Maciel, Lenin dos Santos Pires, Levi 18 
Ribeiro Junior, Luiz Tadeu Paes de Almeida, Anibal Vilcapoma, Martius Vicente Rodriguez Y 19 
Rodrigues, Nadja Valéria Vasconcellos de Ávila, Ismar Araújo de Moraes suplente de Otílio 20 
Machado Pereira Bastos, Wanise Maria de Souza Cruz, Reiner Olíbano Rosas, Ricardo Jorgensen 21 
Cassella, Rosane Barbosa Marendino, Roberto Cezar R. Saraiva da Silva, Saulo Cabral 22 
Bourguignon e sua suplente Helena Carla Castro C. Almeida,  Selma Rodrigues de Castilho, Sergio 23 
José Xavier de Mendonça, Georgia Regina Rodrigues Gomes Poly suplente de Tibério Borges Vale, 24 
Wilson Madeira Filho, Julio Carlos Figueiredo e seu suplente Eduardo Heleno de Jesus Santos, 25 
André Luiz Ferrari suplente de  suplente de  Max Oliveira de Souza, Claudio Alberto Serfaty 26 
suplente de  Silvia Maria Sella, Esio  de Oliveira Vieira, Miriam Marinho Chrizostimo, Rita de 27 
Cassia Nasser Cubel Garcia, Elson Antônio do Nascimento, Maurício Monteiro Campbell, Rita de 28 
Cassia Colman Simões suplente de Ricardo Campanha Carrano, Gelta Terezinha Ramos Xavier 29 
suplente de Fernando de Araujo Penna, Gustavo França Gomes,  Nivea Maria de Silva Andrade, 30 
Claudio Roberto Marques Gurgel suplente de Selma Alves Dias,  Carmem Lucia Campos Guizzé, 31 
Marcos  Marques de Oliveira, Cresus Vinicius Depes de Gouvêa,  Heitor Luiz Soares de Moura, 32 
Raimundo Nonato Damasceno suplente de Ismênia de Lima Martins, Lucas de Mello Braga 33 
suplente de Camila Aguiar Lins do Nascimento, Patrícia Santiago suplente de Luciano Pita Corrêa,  34 
Luiz Carlos de Andrade Vieira, Márcia dos Santos Carvalho, Paula Marchon  suplente de Aisha 35 
Batista Carvalho, Lucas  Getirana de Lima suplente de Alberto Bittencourt dos Santos, Emanuel  36 
Maciel Borges e sua suplente Fabiana Vinhola de Amorim, Erick  Magalhães Florentino, Leandro 37 
Doreste de Souza e seu suplente Jefferson Carletto Callado, Isabela Baptista Moraes suplente de 38 
Ludmila Leite dos Santos, Diana Correa Vidal Leite suplente de Mariana Souza Lima Barbosa, 39 
Miguel Luiz Hauer Celestino, Marcus Paulo Silva do Valle, Thiago dos Santos  Figueiredo Figueira 40 
e seu suplente João Victor  Estevam Toledo, Lucas  Souza  Nascimento e Marx Loureiro  Dias. O 41 
Senhor Presidente saudou a todos informando haver quórum regimental para abrir a sessão. 1o 42 
Orador Inscrito: Conselheiro Discente Caio Sepulveda, aluno do curso de Letras, abordou as 43 
propostas do governo Bolsonaro em relação à Educação, Reforma da Previdência e perseguição aos 44 
jornalistas. Destacou os ataques aos direitos a uma educação pública, referindo-se ao programa do 45 
Ministério da Educação “Future-se”, pelo qual o “mercado” passaria a controlar a Educação. 46 
Ressaltou a importância da Universidade se unir para enfrentar esta questão. Observou que esta 47 
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situação assemelha-se à da entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) na 48 
administração do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Acrescentou que a Administração 49 
da Universidade deveria parar de retirar os direitos dos servidores e estudantes e lutar pelo bem da 50 
Educação. Em seguida, participou à Plenária que no próximo dia 13 de agosto, às 15 horas, haverá 51 
uma manifestação na Candelária, Rio de Janeiro, em defesa da Universidade Pública, esperando que 52 
a Administração da Universidade esteja junto à comunidade, em defesa desta questão. Observou a 53 
necessidade de um espaço para esses debates, sugerindo a realização de uma Assembleia 54 
Comunitária 2o Orador Inscrito: Conselheira Discente  Diana Correa Vidal Leite, aluna do curso 55 
de Relações Internacionais, cedeu parte de sua fala ao estudante  Emanuel Maciel Borges, aluno 56 
do curso de Direito, que lembrou ao CUV que a Educação está em crise e que este projeto político 57 
representa o sucateamento  e a perda de Autonomia da Universidade, sendo o CUV um espaço de 58 
enfrentamento ao governo e que não se pode abaixar a cabeça a esta situação. Retomada a palavra, a 59 
Conselheira Diana Correa Vidal Leite expôs ser o “Future-se” o maior ataque, por colocar em 60 
cheque a Democracia, acrescentando que a Educação de qualidade assusta porque questiona e 61 
transforma. Ressaltou ainda, a importância da Autonomia Universitária que, no momento, se 62 
encontra ameaçada. Cedida a palavra à Conselheira Discente Paula Marchon, aluna do curso de 63 
História, que também fez críticas ao “Future-se”, ressaltando a importância da Autonomia 64 
Universitária. Em seguida a Conselheira Diana Correa Vidal leu uma proposição referente à 65 
criação de um Grupo de Trabalho (GT) para acompanhar a proposta do Programa “Future-se”. 3o 66 
Orador Inscrito: Conselheiro Discente Lucas Souza Nascimento, aluno do curso de História, 67 
referiu ser Bolsonaro um fascista e  fez alusão às colocações do Presidente sobre o  Fernando 68 
Santa Cruz, que dá seu nome ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFF. Acrescentou que, 69 
este Programa do governo propondo o fim da gratuidade, torna o ensino racista e elitista. 70 
Acrescentou que História considerará e julgará quem votar contra os excluídos (pobres, negros, 71 
comunidade LGBT). Palavra dada ao discente Alexandre, este reforçou a necessidade de se fazer a 72 
defesa da memória de Fernando Santa Cruz, denegrida quando o Presidente da República, em 73 
tentativa de ataque ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, 74 
filho do ex-estudante de Direito da UFF, Fernando Santa Cruz, desaparecido durante o período da 75 
ditadura militar.  Informou que seria apresentada  uma nota em defesa à memória de Fernando Santa 76 
Cruz.4o Orador Inscrito: Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira, representante dos 77 
Técnicos Administrativos do interior, primeiramente fez referência ao contingenciamento de 78 
recursos para a Educação pelo Governo Federal e participou, também, a manifestação a ser 79 
realizada, em nível nacional, no dia 13 de agosto de 2019, solicitando ao CUV que impeça 80 
retaliação aos servidores e docentes participantes do movimento, assegurando o não corte de ponto, 81 
abonando este dia,  incluindo os participantes do movimento que estiverem em Brasília; o segundo 82 
ponto abordado por ele foi o Programa “Future-se”, solicitando que fosse marcada uma 83 
Assembleia Comunitária; por fim, fez referência à implantação do Ponto Eletrônico”, ao 84 
funcionamento em turnos, cumpridos pelos servidores, e que, não havendo flexibilização, deveriam 85 
trabalhar em horário comercial. Fez referência ainda aos trabalhadores terceirizados que foram 86 
demitidos, ao desvios de função e assédio moral aos servidores. Novamente abordou a questão da 87 
Comissão de Assédio Moral, por ele referida em Sessões anteriores do CUV, que ainda não saiu do 88 
papel. Palavra cedida ao servidor Lucas de Mello Braga, ainda em referência ao Ponto Eletrônico, 89 
este pontuou estarmos num cenário de derrota da Universidade Pública, com a perda de Autonomia, 90 
com a justiça decidindo sobre jornada de trabalho de servidores e a Reitoria informando ter que 91 
cumprir Decisão Judicial. Este servidor questionou se o cumprimento desta decisão deveria se dar 92 
neste momento, havendo, primeiramente, necessidade de adaptação a esta situação. Observou que a 93 
Universidade deve ser criativa e que existe neste momento uma Comissão de que estuda a 94 
flexibilização da Jornada, que não conta com a participação de um Técnico Administrativo (TA) 95 
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eleito pela categoria. Acrescentou, apresentando uma proposição, que o CUV deveria indicar uma 96 
Comissão Paritária para avaliar e acompanhar a implementação do Ponto Eletrônico. 5o Orador 97 
Inscrito: Conselheira Discente Isabela Baptista Moraes, aluna do curso de Ciências Sociais, 98 
cedeu a palavra à discente Ludmila, também discente de Serviço Social, que observou que esse 99 
Governo já se declarou várias vezes ser inimigo a Educação e que, neste momento, as Unidades do 100 
interior são as que mais sofrerão. Informou que, desde o início do ano houve grande perda de 101 
funcionários e fez referência à falta de transporte para os estudantes destes Campi se deslocarem. 102 
Em seguida, a Conselheira Discente Isabela abordou problemas existentes nas Unidades do 103 
interior, pôs em dúvida se as Organizações Sociais (empresas) teriam interesse em investir nestes 104 
lugares, tendo em vista que seus cursos pertencem à área de Ciências Humanas. A palavra foi cedida 105 
ao discente João Victor Estevam Toledo, estudante do curso de História, destacou que Programa 106 
“Future-se” pretende mudar a função social da Universidade,  colocando sua produção acadêmica 107 
subserviente aos interesses do capital financeiro. Acrescentou que a Universidade seja para o povo e 108 
que este programa, a ser implantado, assemelha-se ao da EBSERH. Propagou ainda que vários 109 
reitores de Universidades Federais ainda não foram empossados, o que já aponta uma redução da 110 
Autonomia das Universidades. Finalizando, convocou os presentes para a manifestação do dia 13 de 111 
agosto e reforçou a necessidade da criação do GT, já proposto. 6o Orador Inscrito: Conselheira 112 
Márcia dos Santos Carvalho que observou haver uma lentidão do CUV na resposta às questões 113 
apresentadas pelos TA. Em seguida, relatou ter efetuado uma Proposição, coletiva, que foi julgada 114 
como sendo um pedido individual, o que não é real, datada de 2014, sobre a Flexibilização da 115 
Jornada de Trabalho dos Servidores do HUAP e que neste período houve muitas mudanças. 116 
Informou ter feito nova Proposição, em Regime de Urgência, anexando nova Normativa, tendo em 117 
vista que o próprio Reitor cancelou uma Portaria, e que serviu de base para a análise do processo 118 
em questão. Informou ainda que o último parecer deste processo foi datado no dia 29/07/2019 e que 119 
a deveria haver o parecer da Divisão de Enfermagem, que não se manifestou neste momento. Esta 120 
Conselheira solicitou novos pareceres atualizados e informou estar anexando um novo processo a 121 
esse de 2014, com pedido de Urgência. Em seguida, solicitou a retirada do processo referente ao 122 
item no 15 da atual pauta, o qual ela está abordando e que seja anexado este outro a que ela está se 123 
referindo, com pedido de Urgência,  para que retorne na próxima Sessão do CUV. O Senhor 124 
Presidente informou que apenas o relator poderia retirá-lo de pauta. Solicitação negada. Após este 125 
momento, esta Conselheira participou ter uma informação que não é boa para os servidores do 126 
HUAP, alunos e também para professores que estejam se deslocando de um campus para outro, 127 
dentro do município de Niterói. O HUAP não está prestando atendimento médico a estas pessoas. 128 
Mesmo aquelas que estão passando mal em seu regime de plantão. Informou ter uma reunião 129 
agendada com a Direção do HUAP, Direção Administrativa do HUAP e a Divisão de Enfermagem, 130 
tendo em vista não se saber de onde vem esta ordem. Acrescentou, contudo, que o atendimento não 131 
é prestado. Pontuou que providências o Reitor tem que tomar. 7OOrador Inscrito: Conselheiro 132 
Claudio Roberto Marques Gurgel fez alusão às falas dos discentes que o antecederam pela 133 
chamada para a manifestação do dia 13 de agosto, ressaltando a necessidade de mostrar a 134 
insatisfação com a situação atual. Ato contínuo, divulgou, como pontos positivos de sua fala neste 135 
CUV, sua satisfação com a implantação do curso de Administração Pública presencial e  ainda o 136 
décimo aniversário do curso de Especialização em Administração Pública (gratuito). Por outro lado, 137 
demonstrou sua insatisfação com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), gestão passada e atual, 138 
que fez uma chamada pública para produção acadêmica, que envolvia a edição de uma coletânea de 139 
textos, abordando Desenvolvimento Sustentável. Informou ainda que, cerca de duzentos 140 
pesquisadores, com cento e onze propostas de capítulos, responderam a essa chamada. Quase um 141 
ano depois, soube-se que 34 capítulos foram selecionados. Após solicitação, alguns autores foram 142 
informados que a coletânea foi encaminhada à Editora da UFF (EDUFF), que participou estar 143 
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aguardando, ainda, a obtenção do número do International Standard Book Number (ISBN). 144 
Informou, contudo, que até o momento ainda não houve a publicação dos textos selecionados. 145 
Sendo assim, este Conselheiro participou à Plenária que encaminhará uma solicitação formal para 146 
que esse livro seja finalmente publicado. Por fim, abordou a questão referente à lentidão no 147 
andamento dos processos de aposentadoria das pessoas, pelo Departamento de Administração de 148 
Pessoal (DAP), que já preencheram todos os pré-requisitos. Demonstrou sua preocupação com a 149 
possibilidade de haver perdas em pensões de viúvas e viúvos, depois de aprovada a Emenda 150 
Constitucional. Sendo assim solicitou maior celeridade nos procedimentos de análise destes 151 
processos. 8o Orador Inscrito:  Conselheiro Discente Miguel Luiz Hauer Celestino, aluno do 152 
curso de Geografia, cedeu a fala à Conselheira Discente Fabiana Vinhola de Amorim, aluna do 153 
curso de Produção Cultural, que reiterou sua preocupação com a crise da Universidade, pontuando, 154 
contudo, que o Programa “Future-se” é mais danoso que o contingenciamento de recursos. 155 
Primeiro por mudar a função social da Universidade e que o desenvolvimento sustentável de 156 
pesquisas poderá não mais existir. Segundo, porque fere a isonomia da Universidade com 157 
possibilidade de professores lecionarem sem a realização de concurso público e, terceiro, não se 158 
pode ter dúvida de não se vai resolver os problemas. Acrescentou que as Organizações Sociais (OS) 159 
constituem fonte de corrupção. Esta Conselheira ressaltou a importância do CUV convocar toda 160 
comunidade acadêmica para discutir este projeto e também para participar, no próximo dia 13, da 161 
manifestação em prol da Educação. Ato contínuo, a palavra foi cedida a Sadi Herculano Neto, 162 
Técnico Administrativo e coordenador do SINTUFF, pontuou que o “Future-se” não pode ser 163 
tratado dentro da Universidade como foi tratado a implantação do Ponto Eletrônico e da EBSERH. 164 
Pontuou que nem mesmo a Administração tem respostas a várias questões referentes à implantação 165 
do Ponto Eletrônico, descrevendo este controle como uma medida antidemocrática. Acrescentou 166 
ainda que em hospitais, onde as OS foram implantadas, elas não funcionam. Em seguida, o 167 
Conselheiro Discente Miguel Luiz Hauer Celestino retomou a palavra e relembrou cortes nos 168 
recursos da Educação já ocorridos em anos anteriores, reforçando a necessidade de um 169 
enfrentamento ao “Future-se”, tendo em vista a que é publico a qualidade da gestão das OS nos 170 
hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ressaltou a importância se manifestar contra o “Future-se”, 171 
reforçando a solicitação da criação de Comissão Paritária para debater este programa, que poderá 172 
vir a colocar ativos da Universidade na bolsa de valores. 90 Orador Inscrito: Conselheira Nivea 173 
Maria de Silva Andrade, professora da Faculdade de Educação, veio ao CUV exigir a convocação 174 
de uma Assembleia Comunitária com todos os seguimentos da Universidade para a questão do 175 
“Future-se”, que se constitui num projeto de privatização do ensino, com a destruição da 176 
Universidade e o controle de pesquisas. Acrescentou ainda haver, na UFF, um atraso neste debate 177 
aqui na UFF. Ato contínuo, a palavra foi passada à Conselheira Patrícia Santiago, servidora da 178 
Universidade, que abordou a questão do Ponto Eletrônico, informando que a saída dos 179 
trabalhadores terceirizados acarretou uma intensificação de trabalho para os servidores que, no 180 
momento, contam com apenas uma (01) hora destinada ao almoço. Sendo assim, solicitou, em 181 
proposição, a criação de uma Resolução que reservasse, a partir do dia doze (12) de agosto, uma fila 182 
diferenciada nos Restaurantes Universitários (RU) para que os servidores possam ter tempo de se 183 
alimentar nestes espaços. Finalizando, a Conselheira efetuou a leitura de sua Proposição. Ato 184 
contínuo, o Senhor Presidente interrompeu a Sessão para um pronunciamento da professora 185 
Adriana Machado Penna, representante da Associação dos Docentes da UFF (ADUFF) para uma 186 
manifestação contra o Programa “Future-se”, fazendo a leitura de uma Moção de Repúdio. 187 
Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente apresentou a Moção de Repúdio da ADUFF, que foi 188 
subscrita pelo Conselheiro Francisco de Assis Palharini. Consultada a plenária. Aprovada. Em 189 
seguida, o Senhor Presidente pôs em discussão se não haveria sobreposição da criação de um GT à 190 
convocação de uma Assembleia Comunitária. Após amplo debate sobre a questão, e decisão 191 
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tomada para a apresentação de ambas, o Senhor Presidente expôs as duas proposições à votação: 192 
Convocação da Comissão de Assembleia Comunitária – Aprovada; Criação de GT- Aprovada. No 193 
entanto, a indicação do número e nomes para a composição do GT, que seria composta de forma 194 
paritária pela comunidade acadêmica, ficou de ser definida posteriormente a esta Sessão do CUV. 195 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente observou que a Nota dos discentes sobre as 196 
declarações do Presidente Bolsonaro sobre Fernando Santa Cruz deveria ser apresentada como uma 197 
Carta. Posta em votação o apoio à Carta. Aprovado. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou à 198 
Plenária a Proposição do Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira, referente à paralisação a 199 
ocorrer no dia 13 de agosto, solicitando à Administração: apoiar a greve nacional da Educação no 200 
dia 13 /08/2019; assegurar que não haverá corte de ponto de nenhum docente ou técnico 201 
administrativo, com abono do dia parado no dia 13/08/2019 e que participantes das atividades em 202 
Brasília tenham abono acadêmico e trabalhista. O Senhor Presidente consultou por duas vezes a 203 
Plenária sobre a proposição, desejando saber se algum Conselheiro desejaria se manifestar. Não 204 
havendo, colocou a proposição em votação. Aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente 205 
informou haver duas Proposições a serem julgadas que necessitariam passar primeiramente pelas 206 
Câmaras Especializadas para serem analisadas. Relembrou que a primeira refere-se à criação de 207 
fila diferenciada para os servidores em RU, tendo em vista o curto espaço de tempo para almoço 208 
dos TA, conforme estabelecido com a implantação do Ponto Eletrônico. Consultada a Plenária sobre 209 
o encaminhamento às Câmaras Especializadas. Aprovado. A segunda Proposição, apresentada pelo 210 
Conselheiro Lucas de Mello Braga, referente à criação de uma Comissão Especial para 211 
acompanhamento da Implantação do Ponto Eletrônico, teve a sua Urgência defendida pelo seu 212 
autor. O Senhor Presidente abriu espaço para discussão e, após amplo debate e manifestação dos 213 
Conselheiros sobre a questão, a Urgência da Proposição foi posta em votação. Aprovada. Em 214 
seguida, para votação da composição da Comissão, foi verificado não haver quórum entre os 215 
presentes para a deliberação e, após ampla discussão sobre a questão, foi mantida a decisão de se 216 
aguardar próxima Sessão do CUV para a definição dos nomes dos componentes desta Comissão. Os 217 
atos discriminados encontram-se anexados a esta Ata. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 218 
Presidente, Professor Fabio Barboza Passos encerrou a Sessão e, eu, Leonora Grippi Soares da 219 
Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que vai assinada 220 
por mim e pelo Presidente. Niterói, 07 de agosto de 2019. 221 
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