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Nota da Reitoria 

A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro torna público 
uma série de ações que estão sendo concre@zadas, na direção da valorização e do 
atendimento às necessidades dos integrantes da nossa comunidade interna e na 
restruturação do parque de equipamentos da nossa ins@tuição. 

Depois de muita negociação com os diferentes segmentos do poder execu@vo e 
legisla@vo do estado do Rio de Janeiro teremos, no transcurso da semana corrente, o 
pagamento do Auxílio Tecnológico e a majoração do Auxílio Alimentação, retroa@vo ao 
mês de julho de 2021.  

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os envolvidos nessas conquistas, em 
especial aos dirigentes do Sintuperj, pois desde o primeiro momento es@veram juntos 
nessa luta. 

Nas figuras do Dep. Waldeck Carneiro, André Ceciliano e Jair Bitencourt, agradecemos 
ao apoio de todos os Deputados da Alerj. 

Parabéns aos professores e técnicos por essa importante vitória.  

Aproveitamos o ensejo para anunciar que neste momento estamos negociando a 
implementação do Auxílio Saúde e Auxílio Educação, da mesma forma que 
con@nuamos atendendo às exigências apresentadas pelo governo para a 
implementação do PCV. 

Ao trabalhar democra@camente em prol da nossa comunidade, a Reitoria tem se 
empenhado em atender às necessidades de todos.  

Para os estudantes de graduação, após aprovação no Colegiado Acadêmico, teremos, 
até final do mês de dezembro, o pagamento de uma bolsa extra para estudantes 
co@stas do sistema presencial e mais um auxílio de R$900,00 (novecentos reais) a 
todos os estudantes bolsistas pagos com recursos administrados pela ins@tuição. 

É importante ressaltar que a bolsa extra para co@stas presenciais guarda relação com o 
direito acumulado por 6 meses desses estudantes terem uma refeição gratuita no 
Restaurante Universitário. No caso específico do auxílio de 900 reais, a legislação só 
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nos permite a concessão do mesmo aos estudantes cujas bolsas são pagos com 
recursos da UENF. 

Finalmente, na contramão do governo federal, após uma ampla negociação para o 
descon@ngenciamento de recursos orçamentários, foram des@nados recursos 
significa@vos para a renovação e manutenção do nosso parque de equipamentos. 

Mais uma vez, de forma democrá@ca e respeitando as decisões dos colegiados dos 
centros, foram comprados vários equipamentos selecionados pelos respec@vos Centros 
de Ciência da UENF, bem como assinados contrato de manutenção de outros que 
permi@rão a manutenção do ensino e da pesquisa de ponta na nossa ins@tuição.  

A Reitoria agradece a todos os envolvidos e reafirma o caráter mul@usuário desses 
equipamentos, que deverão atender a toda a comunidade universitária. Para tal, 
estamos elaborando norma@va própria a ser discu@da, como de costume, nos 
diferentes colegiados da nossa Universidade. 

Parabéns para todos, temos o que comemorar. Em um ano extremamente diccil 
conseguimos, a par@r de um trabalho cole@vo e da valorização de servidores e 
estudantes, manter a qualidade dos serviços prestados à sociedade e a melhora do 
nosso parque de equipamentos. 

Por mais que estejamos comemorando essas úl@mas conquistas, sabemos que 
precisamos con@nuar a luta em defesa das ins@tuições públicas de ensino, pesquisa e 
extensão. Vamos em frente! 

Raul Ernesto Lopez Palacio.     Rosana Rodrigues 

 Reitor            Vice-reitora
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