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Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às dez horas, reuniu-se em Sessão 7 

Extraordinári a, Conselho Universitário, sob a Presidência do Magnífico Reitor Professor Antonio 8 

Claudio 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 Extraordinária que 12 

contou com a seguinte pauta: Deliberação sobre qual o procedimento a ser adotado relativo aos 13 

mandatos dos membros das Câmaras Especializadas do CUV encerradas no dia 29 de maio de 2020, 14 

diante da situação excepcional da pandemia do novo coronavírus. Conselheiros participantes: Fabio 15 

Barboza Passos, Roberto de Souza Salles, Roberta Rodrigues Marques da Silva suplente de Alessandra 16 

Siqueira Barreto, Aluísio Gomes da Silva Júnior, Marcos Barceleiro, Angélica Carvalho di Maio, Anibal 17 

Vilcapoma, Antônio Espósito Junior, Augusto César Gonçalves e Lima, Silvia Maria de Souza suplente de 18 

Carla Figueiredo Portilho, Carlos Eduardo Fellows, Daniel Arruda Nascimento, Edwin Benito Mitac Meza, 19 

Simone Martins Rembold suplente de Éneas Rangel Teixeira, Ésio de Oliveira Vieira, Fernanda Pontes 20 

Pimentel, Fernando de Araújo Penna, Flávia Clemente de Souza, Francine Helfreich Coutinho dos Santos, 21 

Francisco de Assis Palharini, Juarez Torres Duayer, João Evangelista Dias Monteiro, José Raphael Bokehi, 22 

José Rodrigues de Farias Filho, Júlio César Andrade de Abreu,  Kita Chaves Damasio Macario, Laura 23 

Antunes Maciel, Leila Gatti Sobreiro, Lenin dos Santos Pires, Luiz Tadeu Paes de Almeida,Martius Vicente 24 

Rodrigues Y Rodrigues, Nadja Valéria Vasconcellos de Ávila, Ismar Araújo de Moraes suplente de Otílio 25 

Machado Pereira Bastos, Ricardo Jorgensen Cassela e sua suplente Katia Zaccur Leal, Ruy Afonso de Santa 26 

Cruz Lima, Saulo Cabral Bourguignon e sua suplente Helena Carla Castro C. Almeida, Selma Rodrigues de 27 

Castilho, Ségio José Xavier de Mendonça, Tibério Borges Vale e sua suplente Geórgia Regina Rodrigues 28 

Gomes, Wanise Maria de Souza Cruz, André Luiz Dias Lima, Julio Carlos Figueiredo, Nadja Pattrese de 29 

Souza e Silva suplente de Luiz Tadeu Paes de Almeida, Silvia Maria Sella, Debora Omena Futuro, Claudia 30 

March Frota Souza suplente de Ésio de Oliveira Vieira, Miriam Marinho Chrizostimo, Rita de Cássia 31 

Nasser Cubel Garcia e seu suplente Renato Luiz Silveira, Elson Antônio do Nascimento, Fernando Toledo 32 

Ferraz, José Viterbo Filho, Maurício Monteiro Campbell, Ricardo Campanha Carrano, Gustavo França 33 

Gomes e sua suplente Marcela Soares Silva, Nivea Maria de Silva Andrade, Victor Leonardo Figueiredo 34 

Carvalho de Araujo, Carmem Lucia Campos Guizzé, Marcos Marques de Oliveira, Flavio Marcos Silva 35 

Sarandy, Valter Martins suplente de Hernan Armando Mamani, Sérgio Crespo Coelho da Silva Pinto e seu 36 

suplente Leandro Roberto Neves, Cresus Vinicius Depes de Gouvêa, Heitor Luiz Soares de Moura e seu 37 

suplente Sérgio Niskier, Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro, Alessandra Primo de Moraes, David Ricardo 38 

Almeida Macedo e seu suplente Tadeu Lourenço de Araújo, Luiz Carlos de Andrade Vieira, Maria Graça 39 

Garcia e Souza e seu suplente Wagner Peres Braga, Patrícia Santiago de Medeiros, Marcia dos Santos 40 

Carvalho e seu suplente Jeferson Peralva Machiqueira, João Carneiro de Holanda Neto, Lucas Getirana de 41 

Lima suplente de Alberto Bittencourt dos Santos, Emanuel Maciel Borges, Isabela Baptista Moraes Arruda 42 

de Oliveira, Marcos Felipe Nascimento Teixeira, Flávio Bento, Luca Geovano Abraçado, Juliana Alves 43 

Alexandre e sua suplente Rayane da Silva Mello, Diana Vidal, Yana Carolina Aparecida Santana. Ato 44 

contínuo, o Senhor Presidente se solidarizou com todas as pessoas acometidas pelo Covid-19. Em seguida 45 

fez referência à Medida Provisória (MP) 979, publicada no dia de hoje, que dá ao ministro da Educação a 46 

prerrogativa de nomear os reitores temporários das Instituições Públicas Federais durante o período da 47 

pandemia, informando que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais (ANDIFES) vai 48 
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tomar providências. Participou que a Administração tem trabalho muito, destacando a atuação do Conselho 49 

de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPEx) no enfrentamento deste momento cheio de incertezas, e que se está 50 

organizando um Grupo de Trabalho (GT) para se discutir e tratar o fluxo de pessoas e atividades futuras. 51 

Informou que os membros das Câmaras Especializadas tiveram seus mandatos encerrados no dia 29 de 52 

maio que para o funcionamento do Conselho Universitário (CUV) funcione de modo regular, há a 53 

necessidade das Câmaras também funcionarem de forma regular. Neste sentido, questionou aos 54 

participantes se haveria alguma posição contrária à manutenção de disponibilização de 02 (dois) minutos 55 

para cada Conselheiro se manifestar sobre a questão. Houve acordo sobre a questão, sendo acrescentada 56 

uma tolerância de mais 30 segundos para cada fala. Informou ainda que, em caso de votação, a 57 

manifestação individual se mostra como a melhor opção. Questionado pelo Conselheiro Roberto de Souza 58 

Salles, o Senhor Presidente informou que a proposta sobre a questão dos mandatos dos membros das 59 

Câmaras seria construída neste CUV. O Conselheiro Roberto de Souza Salles primeiramente fez 60 

referência à MP 979 informando ter feito contato com vários deputados, inclusive com o Presidente da 61 

Câmara, que irá se pronunciar. A segunda questão refere-se aos Diretores que conversaram ontem com a 62 

Pró-Reitora da Graduação sobre a Comissão, que ele considera perpassar a questão acadêmica, sendo uma 63 

questão maior que perpassa a uma decisão política, devendo vir ao CUV. Por último, afirmou que não existe 64 

essa figura de prorrogação de mandato de Câmara, sendo este um procedimento ilegal. Do total de 65 

Conselheiros participantes, 36 se manifestaram nesta Sessão debatendo a pauta apresentada e outros temas. 66 

Em relação à pauta, houve questionamento sobre se, havendo extensão de prazo dos mandatos dos membros 67 

das atuais Câmaras, saber se os membros das atuais Câmaras aceitariam, e em segundo lugar, caso exista a 68 

necessidade de substituição de algum membro, qual seria o procedimento. Prazo de mais 03 (três) meses ou 69 

até o final do ano poderia ser razoável, tendo em vista ser esta uma situação excepcional. Vincular a 70 

prorrogação dos mandatos à impossibilidade de reunião presencial do CUV, enquanto durar a suspensão 71 

presencial das aulas na graduação. Ou até a volta de CUV presencial. Uma preocupação manifestada: alguns 72 

Conselheiros presentes nas Câmaras têm seus mandatos de Diretor expirados e alguns vão saindo. Este tipo 73 

de prorrogação pode acarretar um esvaziamento das câmaras. Sendo apontada a possibilidade de votação 74 

aberta ou eleição eletrônica com sigilo,  nesse momento para se fazer recomposição das câmaras. Após 75 

várias considerações sobre a pauta e um amplo debate sobre o tema, foram apresentadas 2 propostas a serem 76 

votadas: 1ª – Conselheiro Cresus Vinícius Depes de Gouvêa:  Extensão dos mandatos dos representantes 77 

docentes até 31 de dezembro de 2020 ou até o retorno presencial das atividades do CUV ou o que vier 78 

antes. 2ª – Conselheira Márcia dos Santos Carvalho: Prorrogar mandato dos representantes dos membros 79 

das Câmaras Especializadas até 31 de dezembro.  Ao se proceder a votação, nominal, o Conselheiro 80 

Roberto de Souza Salles  se absteve desta votação por considerar que este procedimento não ter respaldo 81 

legal. Por fim, após a apuração dos votos, constatou-se a vitória da proposta 1 que obteve 77 votos contra 2 82 

votos da proposta 2. Encerada esta questão, a  Conselheira Discente Yana Carolina Aparecida Santana 83 

proferiu a leitura da carta construída pelo Coletivo de Negros da UFF em conjunto com o Diretório Central 84 

Estudantil (DCE) referente à Nota da UFF da Comissão de verificação de auto declaração étnico-racial. 85 

Após consulta aos Conselheiros, foi aprovado a Moção de Pesar pelo falecimento do professor Jésus de 86 

Alvarenga Bastos, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação. Nesta reunião, os Conselheiros 87 

destacaram a necessidade de realização de outras Sessões, extraordinárias ou ordinárias para se abordar 88 

várias questões que afligem a comunidade acadêmica. Relatos apontaram a situação vivida no Hospital 89 

Universitário Antônio Pedro pelos servidores: óbitos, contaminação pelo Covid-19, falta de testagem para 90 

os servidores, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em estado crítico, falta de reavaliação e 91 

tratamento de servidores pela Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ) e 92 

solicitação de gratificação de insalubridade grau máximo. Tendo em vista o quadro de exposição destes 93 

servidores à pandemia, foi solicitado ao Senhor Presidente uma reunião com representantes da Empresa 94 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) junto a representantes de entidades de classe dos 95 

profissionais de saúde para maior transparência de informações sobre a situação. Frente a estas questões, foi 96 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

anunciada a elaboração de uma Proposição. A atuação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal (PROGEPE) 97 

também foi questionada, tendo sido informado o cancelamento de uma reunião com representantes do 98 

Sindicato dos Trabalhadores de Educação da UFF (SINTUFF). Além disso, em tempos de pandemia, a 99 

forma de cobrança da avaliação de servidores, cujo objetivo é a progressão funcional foi destacada como 100 

imprópria. Inclusive a progressão docente mostrou ser uma preocupação dos professores. A existência de 101 

fraudes no sistema de cotas étnico-racial foi destacada, sendo solicitado aos demais Conselheiros apoio à 102 

carta lida pela Conselheira Discente Yana Carolina Aparecida Santana. O retorno às atividades na 103 

Universidade foi outro ponto abordado pelos Conselheiros, preocupados com a segurança de toda 104 

comunidade acadêmica, assim como os procedimentos a serem adotados no ensino e atividades remotas. 105 

Recursos destinados à assistência estudantil focalizaram a situação dos discentes beneficiados por esses 106 

auxílios, sendo ressaltada a importância da retomada dos editais de bolsas de assistência estudantil, assim 107 

como a necessidade de implementação de bolsas emergenciais para o período da pandemia. Em relação à 108 

reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx), foi abordada algumas questões, alvo de 109 

questionamentos. Frente a esta situação, foi destacada a importância da presença da Pró-Reitora de 110 

Graduação (PROGRAD), Alexandra Anastacio Monteiro Silva, no CUV para esclarecer as dúvidas 111 

pendentes. Além disso, o ingresso de alunos na Universidade, oriundos do ENEM/SISU foi alvo de 112 

preocupação.  A situação de outros Campi da UFF também foi apresentada. Na cidade de Macaé, também a 113 

Covid-19 apresenta muitos casos que afetam a saúde mental da comunidade acadêmica. Em Oriximiná, foi 114 

apontada situação do Hospital daquela cidade, onde servidores estão sem receber a gratificação de 115 

insalubridade.  Por fim, uma Conselheira Discente relatou ter havido invasões virtuais assustadoras em lives 116 

de centros acadêmicos da UFF, da UFRJ e da UNIRIO. Solicitou que a Administração também assinasse 117 

uma nota de repúdio sobre este evento, informando que a plataforma utilizada na live era o Google Meet, 118 

destacando a necessidade de maior segurança nos eventos on line. Ato contínuo, o Senhor Presidente, 119 

destacou que, apesar da pauta em reuniões extraordinárias ser única, não houve cerceamento, nesta Sessão, 120 

da exposição de outros temas. Participou que todas as proposições serão encaminhadas à plenária do CUV. 121 

Em relação às fraudes no sistema de cotas étnico-raciais, informou que todas as denúncias serão apuradas 122 

com rigor pela PROGRAD e que, se necessário, abrirá sindicância. Informou que convidará a Pró-Reitora 123 

da PROGRAD para expor e esclarecer dúvidas quanto às questões pertinentes a sua Pró-Reitoria. Externou 124 

o seu reconhecimento ao trabalho de todos os servidores técnicos, responsáveis por mover a Universidade, 125 

de forma física ou remota, destacando a atuação da Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS) para 126 

tornar realidade as Sessões dos Conselhos Superiores e também à equipe da Coordenação de Pessoal 127 

Docente (CPD) pelo seu dinamismo para agilizar os processos de progressão docente. Em relação à 128 

solicitação da gratificação de insalubridade grau máximo para os servidores do HUAP, o Senhor 129 

Presidente expôs não ser esta uma prerrogativa do gestor máximo, e que ela é concedida a partir da 130 

apresentação de laudos ambientais e movimentação de trabalho dos servidores em seu ambiente de trabalho. 131 

Informou ter conversado com os médicos e enfermeiros da CASQ para que eles reexaminassem todos os 132 

laudos, solicitou à Superintendência do hospital que refizesse o desenho de fluxo do HUAP, identificando 133 

um número enorme de pessoas, cerca de 300 (trezentas) pessoas, em risco máximo. Esclareceu que não se 134 

conseguiu programar esse beneficio para todos porque o SINTUFF entrou na justiça solicitando em juízo 135 

que esse benefício fosse concedido a todos, independente de laudos ambientais. O Reitor teve que se 136 

manifestar, a pedido do juiz, concordando com os argumentos do Sindicato de que todos os servidores 137 

fariam jus a esse benefício, mas o juiz entendeu que não podia atropelar uma lei e negou o benefício. 138 

Informou ainda, ter solicitado à CASQ que organizasse não só a perícia, mas também o atendimento 139 

presencial das pessoas. Novamente o sindicato entrou com uma ação na justiça, informando que não era 140 

trabalho essencial. O Senhor Presidente manifestou sua intenção de continuar lutando para a concessão 141 

deste benefício para todos. Por fim, em relação ao HUAP, informou reconhecer a aflição das pessoas, mas 142 

que, infelizmente, a contaminação em ambiente hospitalar é algo praticamente impossível de se evitar. 143 

Acrescentou estar lutando para que todos tenham EPIs, e que no momento não há falta dos mesmos. 144 
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Informou ainda que Conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) em 145 

visita técnica ao HUAP não verificou falta de equipamentos, e sim um estoque crítico de EPI, não 146 

constatando, desta forma, negligência na gestão do hospital. Concluindo, informou que em Oriximiná os 147 

servidores estão trabalhando com a proteção coletiva adequada e que ele também está trabalhando para que 148 

os servidores dessa Unidade tenham direito ao adicional de insalubridade grau máximo. A íntegra desta 149 

sessão poderá ser acessada no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=_Fe4K9wqtLw.  150 

Em seguida, o Senhor Presidente, Reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega externou sua satisfação com 151 

a realização desta Sessão, agradeceu a participação de todos, e nada mais havendo a tratar, deu por 152 

encerrada a Sessão, e eu,  Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, lavrei a presente Ata, que vai por mim 153 

assinada e pelo Senhor Presidente. Niterói, 10 de junho de 2020.   154 
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