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Nota da Reitoria 
 
 

A Reitoria da UENF informa que, na última sexta-feira, 06/05, aconteceu uma reunião com o 
Conselho de Base dos Estudantes – CBE, e membros do Diretório Central dos Estudantes. 

Marcada desde o dia 02/05, a reunião aconteceu em um ambiente de debate e respeito, 
característico de uma instituição como a UENF, em que se destacam a democracia, a 
coletividade, a inclusão e o debate de ideias. 

Ao responder aos questionamentos dos representantes de treze dos quinze cursos presenciais da 
UENF, a Reitoria realizou os seguintes esclarecimentos: 

Restaurante Universitário 

O processo licitatório do RU foi iniciado no final do ano de 2021, com a elaboração da 
documentação e tomada de preços. Em fevereiro de 2022, foi aprovado o processo de licitação 
que teve o resultado final em março de 2022. 

Desde o resultado final, até o dia 4/05, o processo passou por uma série de impugnações e 
desclassificação de empresas participantes. Os prazos legais de impugnações e os feriados, 
principalmente no mês de abril, atrasaram o processo. 

No momento, temos uma empresa vencedora do processo licitatório, que já visitou as 
instalações do Restaurante Universitário e, o mais breve possível, estará iniciando seu trabalho 
e fornecendo refeições. 

Assim que houver o retorno do serviço, o Restaurante Universitário funcionará oferecendo 
marmitas. 

Aulas no Centro de Convenções. 

A Reitoria reconhece que o Centro de Convenções não é o espaço ideal para utilização como 
sala de aula, entretanto, em função da demanda reprimida por algumas disciplinas, foi decidida 
sua utilização para o atendimento de turmas acima de 100 estudantes. 

Devido ao uso continuo do Centro de Convenções, o ar condicionado foi danificado e, 
atualmente, encontra-se em manutenção, com perspectiva de conserto nos próximos 15 dias. 

Após o período de inclusão/exclusão, uma das medidas tomadas pelas coordenações foi 
direcionar as turmas para outras salas com capacidade adequada ao número de alunos. As aulas 
de algumas disciplinas serão ministradas no Centro de Convenções, porém as provas serão 
aplicadas nas salas do CCT. 
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Condições de ventilação das salas de aulas. 

A Reitoria esclarece que as salas da UENF apresentam ventilação natural, através das janelas e 
portas, e que diversas obras de adequação foram realizadas de maneira a permitir um fluxo de 
ventilação natural. Em relação aos auditórios e aos anfiteatros do Centro de Convenções, por 
terem atividades-fim específicas, os espaços não tem ventilação natural. Para a instalação e 
conserto dos ventiladores, foram liberados recursos pela administração com essa finalidade. 
Estamos em processo de instalação, com recursos próprios, de um sistema de ventiladores no 
prédio P10. As obras de adequação elétrica encontram-se em andamento e também as obras das 
subestações, permitindo em breve a utilização dos aparelhos de ar condicionado. 

Bolsas e auxílios. 

Foi esclarecido que, na última quinta-feira, 05/05, foram depositadas as bolsas, com 20% de 
aumento; a primeira parcela do Auxílio Alimentação (implementada pela Reitoria para 
compensar o não funcionamento do Restaurante Universitário), para todos os estudantes 
bolsistas; e também foram pagas as Bolsas Retorno para os estudantes que ainda não haviam 
recebido. 

Foi proposta a comissão para implementação do auxílio moradia. Também foi informado o 
novo edital para a entrega de tablets, destinados à inclusão digital, e bicicletas para facilitar o 
deslocamento dos estudantes. 

Também foi informada a impossibilidade legal, por parte dos órgãos federais, de pagamento de 
outras bolsas para estudantes com bolsas CAPES e CNPq. 

A Reitoria recebeu um documento com as reinvindicações, deixando claro a concordância com 
os atos e ações reivindicatórias dos estudantes, entretanto alertou para os ataques que o projeto 
coletivo e inclusivo das universidades públicas está sofrendo, inclusive por integrantes das 
próprias comunidades universitárias, que são favoráveis a projetos individualistas e 
excludentes. 
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