SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF
18 de abril de 2017
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Aos dezoito dias de abril do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e
cinco minutos, na sala trezentos e dezenove do bloco D, Campus do Gragoatá,
teve início a reunião extraordinária do Colegiado de Unidade da Faculdade de
Educação, dirigida pela Vice-Diretora, Prof.ª Rosane Barbosa Marendino.
Assinaram o livro de presença, além da dirigente da reunião, os membros
docentes Everardo Paiva de Andrade, Julián Gindin, José Antônio M.
Sepúlveda, Denizart da Silva Fortuna, Zuleide Simas da Silveira (titulares),
Lúcia Cavalieri e André Antunes Martins (suplentes); os membros técnicoadministrativos Vitor Lima Menezes (titular), Jonas Emanuel Pinto Magalhães e
Francisco Monteiro de Souza Neto (suplentes) e os demais participantes ali
registrados. A pauta da reunião: Edital de Chamada de Eventos 2017 da
PROEX – Aprovação do projeto de realização de evento do PROALE. A
Prof.ª Rosane Marendino cumprimentou os presentes e explicou que esta
reunião foi convocada com objetivo de atender ao pedido da Prof.ª Dayala
Vargens, de submissão ao Colegiado de Unidade de um projeto do PROALE
que concorrerá à Chamada de Eventos 2017 da PROEX, cujo prazo de entrega
dos documentos se encerrará antes da próxima reunião ordinária. Com a
palavra, a Prof.ª Dayala Vargens falou que a chamada pública da PROEX para
projetos de eventos com apoio financeiro de dez mil reais, pareceu bastante
adequada para atender ao desejo da Coordenação do PROALE, de comemorar
os 25 anos de existência do Programa, completada em 2016, cuja
oportunidade ainda não havia se apresentado. Por outro lado, ela explicou que
este apoio financeiro proporcionará a possibilidade de aquisição de materiais
de consumo necessários para continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo
Programa, uma vez que os últimos adquiridos em 2012, por meio de outro
edital similar a esse, já se encontram bem limitados. A programação planejada
para o evento de um dia compreende uma mesa redonda na parte da manhã,
com a presença da Prof.ª Ana Margarida Ramos da Universidade de Aveiro de
Portugal, especializada em literatura infanto-juvenil, do Prof. Marcelo Ribeiro da
Escola de Belas Artes da UFRJ, especializado em design gráfico de livros
infanto-juvenis, e de um professor da FEUFF a ser definido. Para a tarde, foi
planejado um Minicurso de Contação de História ministrado pela Prof.ª Andréa
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Serpa e a apresentação do Grupo Confabulando de contação de histórias. Os
membros presentes parabenizaram a iniciativa da Coordenação do PROALE e
aprovaram o projeto, por unanimidade. A seguir, inclusão de um ponto à
pauta: O fechamento do prédio da FEUFF, em virtude greve dos
funcionários das empresas Croll (segurança) e Luso Brasileira (limpeza).
A Prof.ª Rosane Marendino solicitou a inclusão deste assunto na pauta, pelo
seu caráter de urgência, em função da paralisação de grande parte dos
funcionários responsáveis pelos serviços de segurança e de limpeza do prédio,
que ainda não receberam o pagamento do salário. A princípio, o Fórum dos
Diretores estava pretendendo chegar a um posicionamento comum a respeito
do fechamento dos prédios, mas não houve um consenso devido às
especificidades de cada Unidade. Até o momento, os prédios da Educação
Física, ICHF, Odontologia, algumas Unidades do interior suspenderam seu
funcionamento. O Serviço Social limitou sua abertura para alguns serviços
administrativos e o prédio da Física fechará a partir de hoje. A Prof. Rosane
explicou que a Direção vem recebendo mensagens e telefonemas de diversos
docentes e estudantes em busca de um posicionamento da FEUFF. Ela
informou que manteve contato com os coordenadores e chefes da Casa, que
se posicionaram da seguinte maneira: A Prof.ª Zoia Prestes, Coordenadora da
Pedagogia, se colocou a favor do adiamento da aula magna e fechamento do
prédio, até mesmo, como apoio aos terceirizados. O Prof. Marcos Marques,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação, mostrou-se preocupado com o
serviço da Coleta Capes que precisa ser finalizado até o dia vinte, quinta-feira.
As chefias departamentais da FEUFF se colocaram a favor do que for
deliberado pelo Colegiado de Unidade. Continuando sua fala, disse que está
prevista uma assembleia dos funcionários, amanhã, para deliberarem sobre a
continuidade da greve. A Reitoria informou que o MEC não repassou recursos
para o pagamento das empresas. Por isso, a expectativa é de que a greve
continue. Diante do quadro exposto, visando à segurança da comunidade
acadêmica e do patrimônio da Universidade, reconhecendo a impossibilidade
de trabalho num ambiente insalubre e, também, em apoio e respeito aos
colegas de trabalho das empresas terceirizadas que estão sem o pagamento, o
Colegiado de Unidade reunido decidiu: 1) Fechamento do prédio, a partir das
quinze horas de hoje, respeitando o término das atividades que já estão em
curso; 2) Fechamento do prédio para as atividades gerais, amanhã, dia
dezenove de abril, com abertura parcial exclusivamente para o trabalho
inadiável da secretaria da Pós-Graduação; 3) A direção acompanhará a
assembleia prevista para amanhã e notificará à comunidade acadêmica a
respeito de um possível retorno das atividades no dia vinte de abril; e 4) A
direção fará a comunicação das decisões aqui deliberadas à comunidade da
FEUFF e às Coordenações das Licenciaturas. Nada mais havendo a tratar, a
Prof.ª Rosane Marendino encerrou a reunião às 14h10min. Eu, Heloísa
2

75
76

Huguenin de Souza de Jesus, lavrei a presente ata, que segue assinada por
mim e pela dirigente da reunião.

Resumo das resoluções aprovadas:
1. Projeto do PROALE para Chamada de Eventos 2017 da PROEX; e
2. Fechamento do prédio da FEUFF, em virtude greve dos funcionários da
segurança e da limpeza.

Heloísa Huguenin de Souza de Jesus
Assistente em Administração

Prof.ª Rosane Barbosa Marendino
Vice-Diretora da Faculdade de Educação
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