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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2018.

Aos trinta (30) dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito (2018), às nove horas e quinze
minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da Praia Vermelha, São
Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o Conselho Universitário da
Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Vice-Reitor Professor Antônio Claudio
Lucas de Nóbrega. Compareceram os seguintes Conselheiros que assinaram a folha de presença,
parte integrante desta Ata: Alessandra Siqueira Barreto, Alexandra Anastácio Monteiro Silva,
Amauri Favieri Ribeiro, Marilda Andrade suplente de Ana Lúcia Abrahão da Silva, Augusto César
Gonçalves e Lima, Caio Henrique Lewenkopf, Celso José da Costa, Eduardo Heleno de Jesus
Santos suplente de Eurico de Lima Figueiredo, Fabio Barbosa Passos, Francisco de Assis Palharini,
Francine Helfreich Coutinho dos Santos, Louise Land Bittencourt Lomardo suplente de Gerônimo
Emílio Almeida Leitão, José Carlos Vieira Trugilho, José Raphael Bokehi, Katia Zaccur Leal,
Kleber Santos de Mendonça, Leila Gatti Sobreiro, Martius Vicente Rodriguez Y Rodriguez,
Marcello de Barros Tomé Machado, Norberto Osvaldo Ferrereas, Otílio Machado Pereira Bastos,
Paulo Antônio Cresciulo de Almeida, Reiner Olíbano Rosas, Roberto Cezar Resendo Saraiva da
Silva, Selma Rodrigues de Castilho, Wilson Madeira Filho, Saulo Cabral Bourguingnon, João Luiz
Pereira Domingues suplente de Rosa Inês de Novaes Cordeiro, Luiz Fernando Rojo Mattos suplente
de Jonas Lírio Gurgel, André Luiz Ferrari suplente de Jony Arrais Pinto Junior, José Antônio Silva
Ribas, Elson Antônio do Nascimento e seu suplente Ricardo Campanha Carrano, Fernando Toledo
Ferraz, Dante Corbucci Fialho e seu suplente Luis Antônio Brasil Kowada, Fernando Freire Bloise
suplente de Sandra Regina Holanda Mariano, Alberto Di Sabbato, Lenin dos Santos Pires, Luis
Gustavo Zelaya Cruz, Marcus Wagner de Seixas, Ricardo Henrique Leal, Cresus Vinicius Depes de
Gouvêa, Raimundo Nonato Damasceno suplente de Ismênia de Lima Martins, Patrícia Santiago
suplente de Luciano Pita Corrêa, Luiz Carlos de Andrade Vieira, Márcia dos Santos Carvalho,
Pedro Rosa Cabral, Caio Barros Sepúlveda,Victor Morais de Oliveira, Irvin Natarajá Andrade
Magalhães suplente de Gustavo Gonçalves Fagundes, João Carneiro de Holanda suplente de Jean
Victor Barreto Costa, Jefferson Carletto Callado e seu suplente Lucas Getirana, Juliana Alves
Alexandre, Raíssa Melaine Gomes da Silva, Rafael Carvalho de Albuquerque Lisboa, Ramon de
Jesus Fernandes, Vinicyus Ferreira dos Santos Sousa e Wendler de Souza Ferreira. O Senhor
Presidente cumprimentou a todos e comunicou à Plenária a existência de quorum regulamentar para
iniciar a Sessão, mas não para a votação dos processos, e convidou o 1º Orador Inscrito:
Conselheiro Alberto Di Sabbato primeiramente parabenizou a forma democrática como ocorreu o
processo eleitoral, os eleitores, todos os candidatos, a Comissão Eleitoral e os candidatos eleitos.
Em segundo lugar, apresentou uma Proposição que é um projeto de Resolução referente à
elaboração da Lista Tríplice, a ser enviada ao Ministério da Educação (MEC) e à Reunião Conjunta
dos Três Conselhos, conforme prevê o Estatuto da Universidade, a ser realizada no dia 04 de julho
de 2018. Em seguida, este Conselheiro proferiu a leitura do documento, solicitando sua aprovação
em Regime de Urgência. 2º Orador Inscrito: Conselheiro Cresus Vinicius Depes de Gouvêa
cumprimentou a Comunidade Universitária como um todo pelas eleições. Destacou que durante o
processo eleitoral houve debate de idéias. Às vezes divergentes, mas que agora todos estão unidos
pela UFF. Relatou o desmantelamento das Universidades, das Insitituições Públicas de Educação e
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de Saúde, principalmente. Abordando o tema da Intervenção Militar no Rio de Janeiro, o
Conselheiro Cresus Vinicius Depes de Gouvêa alertou sobre o surgimento, neste momento, de Fake
News com pedidos de Intervenção Militar e de algumas falas de militares neste sentido. Em
seguida, este Conselheiro cedeu parte de sua fala ao Conselheiro José Raphael Bokehi que
parabenizou o Professor Antônio Claudio Lucas de Nóbrega e o Professor Fabio Barbosa
Passos pela vitória obtida nas eleições. Ressaltou a importância da união de todos depois desta
eleição, em nome da Universidade, em prol de um objetivo maior. Abordou ainda a questão da
Intervenção Militar. Informou ser o Presidente da Comissão Eleitoral da Associação dos Docentes
da UFF (ADUFF) e solicitou aos Diretores presentes apoio para montagem da mesa e que as
eleições já se realizarão na próxima semana, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Solicitou ainda, que a
Sessão Extraordinária do CUV, marcada para a data de hoje, para decidir a questão do empate de
candidatos a Representantes da Comunidade, fosse adiada para a próxima semana, juntamente com
a Eleição das Câmaras. 3º Orador Inscrito: Conselheira Discente Raissa Melaine Gomes
parabenizou toda a Comunidade Acadêmica envolvida na eleição e os candidatos vitoriosos,
professor Antônio Claudio Lucas de Nóbrega e Professor Fabio Barbosa Passos, ressaltando a
importância da união de todos para o bem da Universidade. Pontou termos hoje na Presidência do
país um Presidente, indireto, que junto à Procuradoria Geral da União (PGR) não fazendo valer o
processo democrático que vem acontecendo dentro das Universidades e ressaltou a importância da
união da Comunidade Acadêmica para fazer validar o resultado do pleito eleitoral para reitores.
Relembrou ainda, uma promessa feita pelo próprio candidato Roberto de Souza Salles de que
sejam indicados na Lista Tríplice apenas aqueles que vão garantir e respeitar a escolha da
Comunidade Acadêmica. Prosseguindo, a Conselheira agradeceu a atuação estudantil, mesmo sem a
participação e ajuda do Diretório Central dos Estudantes (DCE), que ficou de fora do processo
eleitoral. Informou que, de 10.000 discentes, cerca de 8.000 votaram nos candidatos vencedores.
Pontuou, novamente, pedindo altivez do Professor Roberto de Souza Salles que, em respeito à
democracia, não participe da indicação da Lista Tríplice, para garantir a democracia dentro na
própria UFF. Por último, ao mencionar a Greve dos Caminhoneiros, solicitou que as aulas fossem
suspensas até a normalização do funcionamento do Restaurante Universitário e do BusUFF. A
Conselheira abordou ainda o corte de verbas do Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES). Ressaltou a importância do voto, uma vez que a democracia ainda é o principal
exercício para garantir, de fato, um país justo, e parabenizou mais uma vez os candidatos eleitos,
esperando que não se tenha um Golpe refletido aqui na Universidade Federal Fluminense, podendose contar com os eleitos como gestores na próxima Administração. Informou ainda, que o professor
Antônio Claudio Lucas de Nóbrega e Professor Fabio Barbosa Passos podem contar com os
discentes nas próximas eleições dos três Conselhos Superiores em conjunto. 4º Orador Inscrito:
Conselheira Discente Juliana Alves Alexandre abordou a necessidade de aumento no número de
bolsas destinadas aos estudantes, a melhoria da estrutura universitária e do Restaurante
Universitário. Referiu a fala do Conselheiro Cresus Vinicius Depes de Gouvêa, que abordou
necessidade de luta para que a UFF não feche e pontuou que o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) deva ser discutido no CUV porque tem elementos muito importantes, como um
registro do aumento de 20% na taxa de sucesso na graduação, quando se sabe que a UFF possui
uma taxa de 20% de evasão. Reafirmou a necessidade de um aumento no número de bolsas e
acrescentou que a UFF, mesmo sendo uma das maiores Universidades, apresenta problemas com a
manutenção dos estudantes na cidade de Niterói, uma cidade com alto custo de vida. Outra questão
abordada pela Conselheira Discente referiu-se ao atendimento psicológico destinado aos alunos,
destacando o alto percentual de estudantes portadores de transtornos psicológicos. Ela informou
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que seria levada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) uma solicitação para se
providenciar de atendimento psicológico aos discentes no Campus da Praia Vermelha. 5º Orador
Inscrito: Conselheiro Irvin Nararajá Andrade Magalhães abordou o movimento de greve dos
caminhoneiros e a movimentação e o apoio de outras categorias a esta paralização. Solicitou que as
aulas sejam paralisadas com provas remarcadas até a normalização deste movimento e que as
bibliotecas que não estão funcionando isentem os alunos das multas que seriam emitidas neste
momento. Finalizando, saudou a realização desta Sessão do CUV, a primeira a ser realizada este
ano. Em seguida, cedeu a palavra ao Conselheiro Discente Rafael Carvalho de Albuquerque
Lisboa que fez referência ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que precisaria ser
votado, senão o Ministério da Educação (MEC) travaria a liberação de recursos. Externou a sua
expectativa que a próxima Gestão valorize os espaços de discussão democrática na Universidade, os
Conselhos para que consiga junto aos estudantes, professores e técnicos definir as diretrizes, os
objetivos e a missão da Universidade para o próximo período. 6º Orador Inscrito: Conselheiro
Pedro Rosa Cabral também abordou a suspensão das atividades da Universidade, acrescentando
ainda a ocorrência de greve anunciada entre os petroleiros. Em seguida, fez referência ao Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP), informando que muitos pacientes ficam aguardando
atendimento e que a Empresa Brasileira de Seviços Hospitalares (EBSERH), há dois anos aqui na
UFF, ainda não providenciou a reposição dos servidores que se aposentaram. Prosseguiu
parabenizando a Chapa 1 por ter vencido a eleição e pontuou que espera ver a postura dos eleitos
frente às medidas do governo relativas aos cortes de verbas por parte do Governo. Finalmente,
informou a todos que, no dia seguinte após o resultado do processo eleitoral, o atual Reitor, após
eleger seu sucessor como Reitor para a próxima gestão, chamou os advogados do Sindicato dos
Trabalhadores da UFF (SINTUFF) para voltar a discutir o processo que trata do reposicionamento
dos aposentados, alegando estar sendo pressionado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelo
Ministério Público (MPF). No entanto, este Conselheiro relembrou à Plenária a Lei da Decadência e
informou estar cobrando uma atitude da Reitoria, destacando que várias outras Instituições votaram
a Decisão de corrigir o Plano de Carreira de seus servidores aposentados e o fizeram. Finalizou sua
fala, pontuando que a política do Governo é de desmonte da Universidade Pública. 7º Orador
Inscrito: Conselheira Márcia dos Santos Carvalho também parabenizou a Chapa 1, vencedora do
processo eleitoral após uma disputa acirrada. Informou ter havido percursos sérios e que em relação
a um deles já foi protocolado uma denúncia ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) na
Comissão de Ética, e que hoje iria protocolar uma abertura de Sindicância pela Universidade.
Destacou que o Código de Ética é soberano e deve ser respeitado e que no entendimento dos
servidores ele foi seriamente ofendido. Destacou ainda que, conforme informação da Conselheira
Discente Raissa Melaine Gomes, a eleição mobilizou cerca de 10.000 estudantes, mas que
também muitos servidores técnico-administrativos foram mobilizados pela base, o que traduz a total
uma insatisfação com a Administração atual e com a EBSERH. Esta Conselheira informou que a
categoria venceu no primeiro turno e dobrou a votação no segundo, dada a enorme insatisfação
entre os servidores do HUAP. Acrescentou ainda, que muitos servidores do HUAP foram cooptados
pela Empresa com altos salários. Informou ter havido um Congresso da Federação de Sindicatos de
Trabalhadores das Universidades Brasileiras (Fasubra) onde foi aprovado uma Comissão Nacional
de investigação dos contratos da EBSERH em todos os Hospitais Universitários do Brasil com a
intenção de conseguir uma Frente Parlamentar ainda este ano para investigar a EBSERH, antes que
pacientes e funcionários morram. Ato contínuo, o Senhor Presidente interrompeu a Sessão para
ceder a palavra à Professora Marina Cavalcanti Tedesco, do Departamento de Cinema e Vídeo,
componente da Chapa 1, concorrente à Presidência da ADUFF, para apresentar a sua candidatura
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aos presentes a esta Reunião do CUV. Retornando à Sessão, tomou a palavra o 8º Orador Inscrito:
Conselheiro Luiz Fernando Rojo Carvalho declarou ser candidato da Chapa 2 e que concorre à
Presidência da ADUFF informando a necessidade de um projeto de renovação do Movimento
Sindical e fez referência à composição dos elementos de sua Chapa e ressaltou que quase metade
dos filiados é constituída de aposentados a enorme maioria de filiados na ativa estão há mais de
vinte anos na Universidade. Externou haver pouca adesão de professores sindicalizados,
informando haver muito acordo entre as duas Chapas concorrentes e, no que se refere à defesa da
UFF e o que as diferencia são as concepções de Sindicato e Movimento. Este Conselheiro
prosseguiu, pontuando que as Assembleias são esvaziadas, e destacou em sua fala, defender a
realização de Assembleias em todas as cidades com Campus da UFF e não somente na sede da
Universidade (Niterói), que tenham um tempo máximo definido de duração. Declarou ainda que a
atual Diretoria tem se perpetuado na gestão por cerca de quatorze anos. Finalizando, convocou os
docentes a participarem deste Processo Eleitoral. Ato contínuo, o Senhor Presidente pontuou ter
havido uma Proposição para que a votação referente ao empate observado entre dois candidatos à
vaga de Conselheiro da Comunidade não fosse realizada nesta Sessão, e sim no dia seis de junho de
2018, juntamente com a Sessão Extraordinária, que como Pauta a Eleição dos Representantes das
Câmaras Especializadas, por possível falta de quórum ao término desta Sessão. Após alguns
questionamentos, consultada a Plenária e quórum confirmado, ficou decidido que a realização da
Sessão Extraordinária referente ao empate fosse realizada nesta data, interrompendo-se a Sessão
Ordinária para tal procedimento. Retomada a Sessão Ordinária, o Senhor Presidente apresentou,
para votação em Regime de Urgência, a Proposição do Professor Alberto Di Sabbato sobre a
elaboração da Lista Tríplice e Sessão Conjunta dos Três Conselhos Superiores. Aprovado. Em
relação à suspensão das atividades da Universidade até o término da grave dos caminhoneiros, o
Senhor Presidente declarou a Universidade estar atenta ao movimento, porém mantendo equilíbrio
nas decisões, para não tomar atitudes preciptadas, observando, contudo, as dificuldades de
mobilidade neste momento. Ato contínuo, o Conselheiro Alberto Di Sabbato propôs a aprovação da
Pauta em bloco, exceto os destaques. Não havendo destaques e consultada a Plenária. Aprovada.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Professor Antônio Claudio Lucas de Nóbrega
encerrou a Sessão e, eu, Dayse Coutinho de Moraes, substituta da Secretária Geral dos Conselhos
Superiores, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. Niterói, 30 de maio
de 2018.

DAYSE COUTINHO DE MORAES
Substituta da Secretária Geral

ANTÔNIO CLAUDIO LUCAS DE NÓBREGA
Presidente

