
Juristas alertam para risco
de intervenção na UFRJ
> Ex-reitor da UnB pondera que Consuni não deve comandar consulta à 
comunidade sobre sucessão de Roberto Leher.  Adufrj estuda alternativas

D
efinir no Consuni as regras da 
consulta eleitoral para a rei-
toria e realizar o processo sob 
gestão do colegiado pode abrir 

as portas da UFRJ para uma interven-
ção do governo federal. O alerta é do 
ex-reitor da Universidade de Brasília e 
professor titular de Direito, José Geral-
do de Sousa Junior. 

“O atual contexto exige cuidado e 
espírito de proteção institucional”, reco-
menda. “Na UnB, quem organiza todo o 
processo de escuta da comunidade são as 
entidades representativas de docentes, 
técnicos e estudantes. Aqui, a consulta 
é paritária”.  

Na UFRJ, historicamente, a consulta 
também é paritária, mas é gerida e or-
ganizada pelo Consuni. Há a previsão 
de que os conselheiros debatam em 14 
de fevereiro as regras da sucessão, com 
consulta marcada para abril. 

O processo sucessório ocorre em três 
etapas. Na primeira, estudantes, técnicos 
e professores participam com um peso 
ponderado de 1/3 para cada segmento. 
Na segunda fase, o colégio eleitoral, com 
70% de docentes, 15% de alunos e 15% de 
servidores, vota para formar uma lista 
tríplice e enviar ao MEC. Por último, o 
presidente da República nomeia um dos 
integrantes da lista. 

Pela lei, a prerrogativa da escolha é do 
presidente. Nos últimos 20 anos, o gover-
no nomeou os primeiros colocados, res-
peitando a autonomia universitária. Na 
gestão Bolsonaro, a tradição pode estar 
ameaçada. A lei 9.192 de 1995 determina 

que a escolha do reitor seja realizada 
em colégio eleitoral, composto por, pelo 
menos, 70% de professores. A legislação 
também diz que “em caso de consulta 
prévia à comunidade, nos termos es-
tabelecidos pelo colegiado máximo da 
instituição, prevalecerá o peso de setenta 
por cento do pessoal docente”. 

Significa que “é preciso separar cla-
ramente a consulta do colégio eleitoral. 
Ela não pode ter qualquer espécie de 
comunicação com o processo formal sob 
pena de contaminá-lo e de comprome-
tê-lo integralmente”, pondera o ex-reitor 
da UnB e ex-presidente da Comissão de 
Autonomia da Andifes.

 “A lei não trata – nem pode tratar – de 
consultas externas, realizadas de forma 
independente, por entidades que não 
pertencem, nem formalmente, nem 
informalmente, à estrutura acadêmica. 
Funciona como se fosse uma pesquisa 
eleitoral, realizada por instituto exter-
no à universidade, cujo resultado será 
apenas informado ao Colégio Eleitoral”, 
explica José Geraldo, ex-diretor do De-
partamento de Política do Ensino Supe-
rior do MEC entre 2003 e 2004. 

Além da lei de 1995, o MEC editou no 
final do ano passado Nota Técnica sobre 
o tema. Nela, está grifado que, tanto em 
processos formais, quanto informais, 
o percentual mínimo de 70% para os 
docentes deve ser obedecido. “A Nota 
não pode interferir no âmbito não insti-
tucional. A referência ao informal só tem 
pertinência se houver caráter vinculativo 
entre consulta e procedimento regulado 
pela instituição”, resume o ex-reitor. 

“Não há novidade na Nota. Ela é um 
alerta. A universidade pode até des-

respeitá-la, mas entrará numa disputa 
política em que a medição de forças pode 
ser desvantajosa. Se respeitando a lei, os 
caminhos serão difíceis, imagina atuan-
do só no campo da disputa”, aconselha. 

A presidente da Adufrj, professora Ma-
ria Lúcia Werneck, concorda com a análi-
se do ex-reitor. “A Adufrj está preocupada 
com o que pode acontecer. Levaremos es-
sas ponderações ao reitor em audiência 
já solicitada”, conta. “Fazer a consulta por 
meio das entidades de cada segmento é 
uma alternativa interessante”, completa. 
   Reitor da Universidade Federal do 
Paraná e professor de Direito, Ricardo 
Marcelo Fonseca demonstrou preocu-
pação com a Nota Técnica, porém está 
aflito também com as últimas notícias 
de Brasília, de que Bolsonaro irá nomear 
o segundo colocado na lista tríplice da 
Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro (leia na página 2). “Podemos fazer 
um cavalo de batalha pela paridade, pela 
democracia, mas valerá pouco se o MEC 
inaugurar essa prática”.

Para a professora Wrana Panizzi, ex-
-reitora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul por dois mandatos 
(1996-2004), a Nota Técnica representa 
um retrocesso: “Deveria haver uma 
discussão ampla do MEC com as univer-
sidades”, disse. Ex-presidente da Andifes 
(2003-2004), Wrana também criticou 
o processo de intervenção federal na 
UFTM: “ Uma das expressões do respeito 
do Estado com a universidade é nomear 
o primeiro da lista tríplice”, observou. 
“Esse é um tema importante para a auto-
nomia, para a liberdade de pensamento 
e para a democracia interna da univer-
sidade”, concluiu. 
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A DEMOCRACIA não é um simples meio, mas um valor 
universal. Como método mais legítimo de expressão da 
vontade coletiva, não pode ser descartada, necessitando, 
sim, ser sempre aprimorada. A democracia exige per-
manente aperfeiçoamento e constante reafirmação, de 
modo que as decisões sejam tomadas com plenitude de 
condições, transparência, dados verdadeiros e debate 
autêntico que permitam, enfim, a decisão autônoma e 
soberana das comunidades concernidas. E é importante 
que isso seja reafirmado, por mais que possamos estar in-
satisfeitos com quaisquer resultados eleitorais, e por mais 
que devamos sempre enfrentar as decisões de quantos, 
uma vez eleitos, ajam contra os princípios da democracia.

NOS PRÓXIMOS quatro anos, todas as universidades 
federais vivenciarão a renovação ou mudança de seus 
gestores. É essencial, então, afirmar publicamente a 
importância de serem conduzidos ao cargo de reitor ou 
reitora aqueles docentes autonomamente indicados no 
primeiro lugar pelo colégio eleitoral de suas respectivas 
universidades, sendo garantido assim um elemento 
definidor da democracia, que é o respeito à vontade da 
maioria. Nos marcos da legislação atual, o envio de uma 
lista pela instituição deve ser respeitado. Entretanto, não 
podemos deixar de defender a indicação de quem teve 
mais votos no colégio eleitoral. A indicação do primeiro 
colocado deve, pois, ser respeitada, por um lado, como um 
valor da democracia e, por outro, em respeito à autonomia 
de cada instituição.

DEVEMOS, portanto, garantir o reconhecimento da ex-
pressão legítima da vontade da instituição, também com 
o claro benefício político e administrativo de que, dessa 
maneira, contribuiremos para a agregação interna de uma 
comunidade voltada à realização de ensino, pesquisa e 
extensão de qualidade. Não respeitar a indicação de 
um primeiro lugar não é simplesmente fazer um juízo 
contrário à qualidade administrativa ou às posições 
políticas de um candidato ou candidata, mas, sim, 
de modo bastante grave, desqualificar a comunida-
de universitária e, também, desrespeitar a própria 
sociedade brasileira, atentando contra o princípio 
constitucional que preza a autonomia das universida-
des públicas.

Brasília, 23 de janeiro de 2019

NOTA DA ANDIFES

O 
novo reitor da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM) pode ser o segundo colocado 
da lista tríplice da instituição. A informação foi 
apurada pela Folha de São Paulo. A indicação do 

professor Luiz Fernando Rezende dos Santos Anjos cons-
taria numa minuta de decreto à qual o jornal teve acesso.

A eleição na UFTM foi precedida de consulta paritária 
junto à comunidade acadêmica, em junho do ano passado, 
e vencida pelo professor Fábio Fonseca. Como não houve 
nomeação pelo então presidente Michel Temer, a univer-
sidade passou a ser gerida por uma reitoria pro tempore.

O professor Rezende dos Anjos afirmou que desconhece 
a indicação de seu nome, mas disse que aceitaria o cargo. 
“Não há constrangimento. Podem nomear qualquer um dos 
três nomes”, alegou. 

Já para Fonseca, a nomeação do segundo colocado 
romperia com a democracia. “Esperamos que o governo 
Bolsonaro nomeie o primeiro colocado. Seria o respeito à 
democracia, à transparência e à moralidade”. O docente foi 
filiado ao PSOL até julho passado e é ex-integrante do PT.

O MEC alega que a escolha é do presidente da República. 
Diante da notícia sobre a intenção do governo, a Andifes 

publicou nota reafirmando a democracia e a autonomia das 
universidades federais (leia ao lado).

A última vez que o governo escolheu o perdedor da dispu-
ta numa universidade foi em 1998. Na época, o então pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso nomeou o professor 
José Henrique Vilhena, segundo da lista tríplice da UFRJ. 

Governo pretende
indicar segundo 
da lista tríplice na 
reitoria da UFTM

n Professores universitários de todas as 
regiões do país vão se reunir em Belém 
(PA), de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, 
para o Congresso do Andes. O encon-
tro sindical define as prioridades e o 
calendário de atividades do movimento 
docente para 2019.
Em uma conjuntura adversa para  a  edu-
cação, o professor e diretor da Adufrj, Fe-
lipe Rosa, espera que temas relacionados 
à defesa da universidade pública, gratuita 
e de qualidade sejam bastante discutidos 
no evento.“Impedir a possibilidade de co-
brança de mensalidades é uma questão 

DELEGAÇÃO DE 24 DOCENTES DA UFRJ VAI AO CONGRESSO DO ANDES 

mais urgente”, explica Felipe. 
Repetindo uma fórmula que tem dado 
certo nos últimos anos, a Adufrj estará 
representada por uma ampla e variada 
delegação de 24 professores, entre 
apoiadores e opositores da atual direto-
ria. A Adufrj tem direito a 13 delegados, ou 
seja, representantes com direito a voz e 
voto, além de 11 observadores – apenas 
com direito a se manifestar –, durante o 
congresso.  A lista completa da delegação 
pode ser conferida no site da Adufrj.
O Congresso também vai marcar o início 
da celebração pelos 40 anos da Adufrj, 

em abril deste ano. A diretoria vai levar 
camisetas comemorativas e materiais 
utilizados nas últimas campanhas da 
seção sindical. Outras seções sindicais 
também festejam quatro décadas em 
2019 e terão um espaço de exposição.
Para Felipe Rosa, a iniciativa aumenta a 
visibilidade do movimento docente e da 
atuação das próprias seções sindicais.
“Quanto maiores formos, mais chances 
teremos de lutar contra medidas dele-
térias contra os professores e contra a 
universidade”, completa o docente do 
Instituto de Física. (Kelvin Melo)

Insalubridade: Adufrj 
ganha ação contra cortes
SILVANA SÁ
silvana@adufrj.org.br

A 
Adufrj ganhou a ação judicial 
contra a suspensão dos adicio-
nais ocupacionais de insalubri-
dade, periculosidade e radiação 

ionizante. A decisão tem efeito imedia-
to. A reitoria e a União, rés no processo, 
têm até 5 de fevereiro para defesa. Seis 
mil servidores da UFRJ foram atingidos 
pelo corte. Entre eles, 1,3 mil docentes. 

Na ação, a Adufrj pede a recompo-
sição dos valores e que os adicionais 
sejam mantidos até que a universidade 
termine a migração dos dados dos ser-
vidores para o novo sistema do Siape. A 
UFRJ teve nove meses para fazer a mi-
gração determinada pelo Ministério do 
Planejamento. “Os adicionais precisam 
constar na prévia do contracheque, em 
fevereiro”, afirmou o advogado Bruno 
Freitas, da assessoria jurídica da Adufrj.

A PR-4 e a reitoria foram procuradas  
para esclarecimentos, mas não res-
ponderam aos questionamentos até o 
fechamento deste boletim. O silêncio da 
administração central levou o Sintufrj 
a organizar um protesto na reitoria, no 
próximo dia 31, às 10h. 

A liminar foi concedida pela juíza 
Maria Izabel Sant’anna, da 30ª Vara Fe-
deral. Na decisão, a magistrada afirma 
que “não se pode imputar ao servidor a 
responsabilidade pelo fato de a admi-
nistração não estar aparelhada e, assim, 
impossibilitada de cumprir a determi-
nação dentro do prazo estipulado”. Ela 
já havia dado ganho de causa ao Sintufrj 
pelo mesmo motivo, no último dia 11.

Apesar do caráter liminar, os profes-
sores e técnicos ficaram sem o benefício 
em janeiro. O valor pode chegar a 20% 
do vencimento básico e faz diferença, 
sobretudo num mês com tantos gastos. 
“Além das despesas com impostos e 
material escolar, tem algo ainda mais 
grave: continuamos submetidos a ele-
mentos nocivos à saúde”, reclamou o 
professor Marcelo Trovó. Ele atua no 

Laboratório Integrado de Sistemática 
Vegetal, do Instituto de Biologia. E lida, 
diariamente, com substâncias como for-
mol, etanol, naftalina, além de materiais 
perfurocortantes.

O docente se queixa, ainda, da falta de 
esclarecimentos da reitoria. “A PR-4 não 
deu informações suficientes, não avisou 
com antecedência que não conseguiria 
cumprir esse prazo. E segue não dando 
respostas”, afirmou.

SITUAÇÃO NO BRASIL
Algumas universidades cumpriram a 
determinação do governo, como as de 
Pernambuco, Paraíba, Santa Maria e Rio 
Grande do Sul. A maioria, no entanto, 
não atendeu ao prazo de migração, en-
cerrado em 31 de dezembro.
Uma delas é a UFF, que criou uma co-
missão para elaborar novos laudos. 
Segundo a reitoria, na medida em que os 
servidores forem recadastrados, voltarão 
a receber os adicionais, inclusive com 
valores retroativos.

Já a Federal de Pelotas concluiu o pro-
cedimento de todos os professores e téc-
nicos do seu hospital-escola, mas ainda 

restam 750 pessoas na universidade. A 
reitoria pretende pagar os adicionais de 
janeiro em folha suplementar, que deve 
estar disponível antes de 25 de fevereiro.

A Federal de Ouro Preto trabalha 
com um cronograma dividido em duas 
partes. Deve, até julho, finalizar o cadas-
tro dos dados daqueles que dependem 
de avaliação qualitativa. E contratará 
uma empresa especializada para fazer 
a perícia de quem precisa de avaliação 
quantitativa para receber os adicionais. 
A licitação já está em andamento.

A Fasubra (federação nacional dos 
técnicos) entrou com mandado de se-
gurança para garantir os pagamentos 
até que todas as universidades federais 
terminem a migração dos dados, mas 
ainda aguarda a decisão da Justiça.

RELEMBRE
Em abril de 2018, o governo federal in-
formou que a UFRJ deveria migrar os 
dados dos servidores que recebem adi-
cionais ocupacionais para um novo sis-
tema. A data limite era 31 de dezembro. 
A universidade não cumpriu o prazo, o 
que gerou a suspensão dos benefícios.

LABORATÓRIOS e hospitais concentram maior parte dos pedidos de insalubridade e periculosidade 
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NA MIRA Tiago, Mônica e Ivo  apresentam o equipamento patenteado pela Agência UFRJ de Inovação

Q
uatro pesquisadores da UFRJ 
desenvolveram uma armadilha 
eletrônica cinco vezes mais 
eficaz que as existentes no mer-

cado para captura do mosquito vetor da 
dengue, zika e chikungunya. O dispositi-
vo é mais ecológico e barato de produzir. 
A invenção foi registrada pela Agência 
UFRJ de Inovação, no final de 2018.

A chave da tecnologia está na combi-
nação de luzes LED – em frequências 
das cores verde, azul e amarelo – que 
atraem exclusivamente os Aedes aegyp-
ti. Uma ventoinha suga os mosquitos 
que são lançados contra uma tela elé-
trica, onde morrem carbonizados. Ou, 
pouco tempo depois, por inanição, pre-
sos na caixa. Todo o sistema funciona 
com baixíssimo consumo de energia.

“É um instrumento de controle de ve-
tores com tecnologia verde, porque usa 
luz para atração”, explica Mônica Ferrei-
ra Moreira, professora do Instituto de 
Química (IQ) e uma das autoras do pro-
jeto. “Ele não está associado a nenhum 
produto químico. Isso é legal porque os 
insetos hoje estão muito resistentes aos 
venenos”. Especialista em controle de 
vetores e pragas, Mônica acrescenta que 
o odor de outros insetos mortos afasta o 

Aedes aegypti das armadilhas comuns.
 A ideia surgiu de uma necessidade 

familiar. “Minha esposa engravidou em 
2014, no auge da crise de microcefalia 
em função da zika”, conta Ivo Carlos 
Correa, professor da Faculdade de 
Odontologia e idealizador do projeto. 
“Buscávamos algo, mas logo percebe-
mos que as armadilhas vendidas no 
mercado pegavam tudo, menos o Aedes”, 
afirmou. Especialista no uso de luz para 
saúde bucal, o docente logo encontrou 
uma pesquisa australiana sobre os com-
primentos de ondas de luz preferenciais 
do mosquito. O protótipo caseiro foi 
levado ao pesquisador em Infectologia 
Edimilson Migowski (do IPPMG), que 
também assina a criação do equipamen-
to e é o articulador da equipe.

“Os testes no laboratório mostraram 

Ciência contra o Aedes

ELISA MONTEIRO
elisamonteiro@adufrj.org.br

que, com luz verde, pegávamos 19 de 
cada vinte mosquitos; 16 com a azul e 14 
com a amarela. Juntando as três cores, 
capturávamos vinte em vinte mosqui-
tos”, completa Tiago Salles, doutor em 
Bioquímica pelo IQ e outro desenvolve-
dor da armadilha.

 O resultado de quatro anos de pes-
quisas é um aparato plástico, leve e com 
diversas possibilidades. “Houve muita 
preocupação de que fosse algo de baixo 
custo para que o máximo possível de 
pessoas tivesse acesso. Além de com-
pletamente seguro para o convívio com 
as crianças”, destaca Ivo Carlos Correa. 
O equipamento é adaptável a modelos 
portáteis, para uso ao ar livre e até mes-
mo para atender a eventos de grande 
porte, com concentração de público, 
como shows e jogos em estádios.

Armadilha criada por 
pesquisadores da  UFRJ 
consegue capturar 100% dos 
transmissores da dengue 

n Ações de financiamento coletivo vêm 
mobilizando a UFRJ. Uma delas é da 
Associação de Moradores e Amigos da 
Vila Residencial (Amavila) para cons-
truir casas para as famílias da Praia do 
Mangue. Elas foram despejadas em julho 
passado e as casas, demolidas pela rei-
toria no último dia 22, em cumprimento 
de ordem judicial de uma antiga ação de  
reintegração de posse. Até agora, foram 
arrecadados quase R$ 50 mil por meio 
da plataforma ‘Benfeitoria’. A Adufrj tam-

SOLIDARIEDADE CONSTRÓI CASAS E TRANSFORMA VIDAS

bém contribuiu financeiramente.
A construção será realizada pelo projeto 
de extensão ‘Habitações Sociais – Realo-
cação dos moradores do Mangue’, que 
envolve estudantes, professores e téc-
nicos da FAU, EBA e Politécnica, em par-
ceria com a Amavila e os ex-moradores.
Segundo Antônio Avelino, presidente 
da associação, a Prefeitura Universitá-
ria ainda não liberou o terreno, mas o 
prefeito Paulo Mário Hipper disse já ter 
assinado o documento. 

Outra iniciativa em curso é a do estu-
dante Jac Ssone, da Escola Politécnica. 
O projeto ‘Village Marie’ visa construir 15 
casas populares na comunidade onde 
nasceu, Don d’Lamitié, no Haiti. “Minha 
mãe me disse: ‘se você for alguma coisa 
amanhã, faça algo pela comunidade’”, 
contou. A meta é arrecadar R$ 45 mil até 
10 de fevereiro para construir a primeira 
casa. Para contribuir, acesse: benfeitoria.
com/projetomangue e benfeitoria.com/
villagemarie. (Kathlen Barbosa)


