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Nota da Reitoria 
 
Neste primeiro de maio, dia do trabalhador, a Reitoria da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) vem a público para registrar uma 
mensagem de agradecimento, ressaltando o caráter de luta e de comemoração, 
que precisam ser lembrados nessa data. 
 
 
Agradecimento a todos os funcionários, públicos e terceirizados, pelo enorme 
esforço que está sendo realizado para fazer a UENF e o projeto de Universidade 
Pública acontecer. Como resultado do engajamento de todos, dois resultados 
importantes merecem ser destacados, como consequência da dedicação de 
todos: a nota máxima no IGC-MEC, e a participação e apoio na campanha de 
vacinação da população campista. 
 
 
Certamente, o Primeiro de Maio também é um momento de luta. Luta em defesa 
do serviço público, ostensivamente atacado sob falsas justificativas do “excesso 
de direitos” recebidos pelos servidores públicos, quando na realidade são esses 
direitos que garantem a estrutura principal do atendimento às necessidades 
básicas da sociedade brasileira. São as instituições públicas que estão produzindo 
as vacinas para proteger a nossa população. São os trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde que têm se desdobrado para atender aos enfermos e na aplicação 
da vacina. 
 
 
Na nossa instituição, como resultado dessa luta árdua, logramos êxito na 
contratação de 12 professores, no final do ano passado, e na recente 
integralização do auxílio refeição. Eventos tradicionais como o CONFICT, CONPG 
e a Mostra de Extensão estão sendo organizados, e contando com a participação 
expressiva da comunidade universitária. Novas parcerias nacionais e 
internacionais estão sendo construídas e as já existentes estão sendo 
consolidadas. Atividades culturais estão sendo realizadas, ainda que de forma 
remota, trazendo um momento de alívio e alegria para as pessoas. Obras de 
manutenção, adequação e melhoria de infraestrutura estão em andamento. 
Projetos de extensão continuam atendendo à comunidade, dentro de uma nova 
realidade. A pesquisa continua sendo valorizada, inclusive com a manutenção da 
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abertura de editais para atração e fixação de jovens doutores. Todos esses 
exemplos mostram a resiliência e a força da comunidade da UENF. 
 
 
O Primeiro de Maio é também um dia de comemoração, pois, apesar das marcas 
deixadas pela crise econômica e pela emergência sanitária, de não estarmos 
recebendo os duodécimos e do cansaço e desgaste em decorrência do longo 
período convivendo com a pandemia, continuamos mantendo a universidade 
viva, alcançando conquistas importantes, com uma  comunidade universitária 
ativa, substituindo temporariamente a presença física por ações on-line ou 
semipresenciais, como as colações on-line, as AAREs, a realização dos projetos de 
extensão e pesquisa, o funcionamento do Restaurante Universitário e o debate 
ativo e colegiado de todas as ações realizadas.  
 
 
Parabéns para todos os trabalhadores! E mãos à obra, pois temos muito a 
construir, e a contribuir com a sociedade. 
 

Raul Palacio 

Reitor 

 

Rosana Rodrigues 

Vice-reitora 
 
 

 

 

 

 

  


