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NOTA DA REITORIA 

A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
manifesta seus votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para toda a 
comunidade da UENF, colaboradores e apoiadores da nossa insBtuição. 

Certamente foi um ano diGcil, entretanto, também um ano de vitórias e 
conquistas. Do ponto de vista global foi um ano de reafirmação da 
importância da ciência e seu papel fundamental para a existência, e 
qualidade vida da nossa sociedade. O desenvolvimento de várias vacinas 
contra a COVID-19 em tempo recorde e o aumento significaBvo de pessoas 
vacinadas, apesar do comportamento negacionista e da políBca anBciência 
do governo federal, é uma mostra incontestável disso. 

Dentro do cenário de desinvesBmento federal na ciência brasileira, a UENF 
manteve-se firme no propósito de garanBr apoio à pesquisa e ao 
desenvolvimento, desBnando quase 15 milhões de reais para 
modernização e manutenção do nosso parque de equipamentos, a 
consolidação de editais de fixação de recém doutores, especialmente em 
áreas estratégicas e também on fortalecimento das ações de inovação e 
apoio às  empresas Juniores. As demandas de prorrogação temporária de 
bolsas em função da pandemia foram atendidas. Diversas palestras e 
eventos cienZficos, de forma remota, foram realizados, entre muitas 
outras ações. 

É importante destacar também a retomada, em 2021, do invesBmento da 
FAPERJ, agência fundamental para o sistema de ciência, tecnologia e 
inovação no estado do Rio de Janeiro. Registramos aqui as nossas 
congratulações aos pesquisadores que foram contemplados nos diferentes 
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editais da FAPERJ e demais órgãos de fomento. Neste ponto, ressaltamos a 
relevância do papel das mulheres da UENF e, homenageando a professora 
Maura Da Cunha, a primeira da nossa insBtuição a aBngir o nível de 
pesquisadora 1A do CNPq, saudamos a todas as servidoras da nossa 
comunidade universitária, que conciliam docência, pesquisa, extensão, 
gestão administraBva e acadêmica, cuidados com a família, entre outras 
tarefas, de forma incansável. Parabenizamos também às professoras e 
professores que aprovaram ou renovaram suas bolsas de desenvolvimento 
tecnológico e extensão inovadora e também as bolsas de produBvidade 
em pesquisa do CNPq. 

Uma menção especial à presença das empresas Juniores e seu papel na 
indicação da UENF no ranking das Universidades Empreendedoras (RUE), 
recentemente divulgado pelo Movimento Brasil Júnior. Parabenizamos a 
todos os agentes envolvidos no desenvolvimento da inovação na nossa 
universidade. 

Em 2021, mais uma vez, as ações de extensão também foram moBvo de 
orgulho para a UENF, com a expansão de diversas aBvidades para 
atendimento à sociedade. Entre eles citamos a vacinação de mais de 60 
mil pessoas no campus universitário de Campos dos Goytacazes, o início 
do projeto Paraesporte em nossas instalações esporBvas, a intensificação 
da interação com os jovens da nossa região, os diferentes editais de 
extensão, a parBcipação aBva em vários conselhos municipais, a 
assinatura e desenvolvimento de acordos de cooperação com os 
diferentes municípios da região. Essas são algumas das ações pelas quais 
aumentamos a interação e o reconhecimento da sociedade com a nossa 
UENF, que hoje é reconhecida como um patrimônio da sociedade e como 
tal recebemos inúmeras famílias aos finais de semana, para aBvidades de 
lazer e descontração. 
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O ensino em época de pandemia tem sido um desafio constante. Foi 
necessário adequar nosso Sistema Acadêmico, desenvolvido 
integralmente pelos servidores da UENF, em função das necessidades 
apontadas, após amplos debates e aprovações pelos colegiados máximos 
da nossa insBtuição.  

O Fórum da Graduação EaD e da Pós-Graduação, com parBcipação 
significaBva da nossa comunidade, permiBram avaliar a situação atual e 
projetar o trabalho para o futuro. Muitas foram as ações de ensino, 
entretanto, destacamos a criação de um polo de ensino a Distância em 
Cardoso Moreira, com o apoio da prefeitura e da direção do Cederj. Abrir 
escolas e cursos permite a realização de sonhos, e por isso é a realização 
máxima de uma insBtuição, principalmente no atual momento brasileiro. 
Estamos gratos por mais essa oportunidade de realização e parabenizamos 
a todos os que se empenharam para que esse sonho se tornasse 
realidade. 

A valorização de toda a comunidade da UENF também merece destaque. 
Terminamos o ano com um PCV em discussão com o governo de estado; o 
pagamento de novos auxílios e a majoração de outros; a certeza de que as 
Universidades estão fora do teto de gastos do RRF; a promessa de ajuste 
das perdas salariais em 2022; a aprovação de emenda de 35 milhões para 
a rubrica pessoal ao orçamento da Universidade; o pagamento de bolsas 
extras, e com a inclusão digital dos nossos estudantes por meio da entrega 
de tablets e chips, entre outras ações que estão em fase de conclusão.  

Sem dúvida foi um ano de muita negociação, debate, discussão tanto 
interna como externamente. Neste momento, agradecemos a todos os 
membros dos colegiados da UENF, pois, por meio do diálogo aberto e 
transparente resolvemos todos os problemas. 
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Como uma insBtuição viva e dinâmica, logicamente temos ainda muito 
que avançar, resolvendo questões históricas. Em 2022, ano do centenário 
de Darcy Ribeiro, temos o compromisso de conBnuar trabalhando na 
resolução desses problemas. A realização de concursos para professores e 
técnicos, o pagamento dos enquadramentos funcionais, o auxílio moradia, 
o reajuste no valor das bolsas, o pagamento da insalubridade aos que têm 
direito, melhores condições de trabalho àqueles que são pais e mães, a 
construção de uma biblioteca central e o pavilhão de aulas, novos 
laboratórios e a conclusão dos prédios inacabados, são algumas das 
muitas ações que pretendemos desenvolver em 2022. 

Finalmente, o nosso muito obrigado a todos os membros da nossa 
comunidade pela defesa e luta pelo ensino de qualidade, pela 
manutenção da Universidade Pública e socialmente referenciada.  

Boas Festas!  E que em 2022 tenhamos um ano mais próspero, com muita 
saúde e o retorno às aBvidades presenciais.  

Vamos em frente, trabalhando pela UENF, no fortalecimento de um espaço 
de oportunidades para todos. 

Raul Ernesto Lopez Palacio   Rosana Rodrigues 

    Reitor          Vice-Reitora
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