NOTA DE ESCLARECIMENTO
Em respeito à comunidade acadêmica do Centro de Ciências Humanas da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (CCH/UVA), a Reitoria da UVA vem a
público esclarecer sobre as obras de manutenção predial do campus do Junco,
onde está localizado o referido Centro:
1) As obras no campus do Junco/CCH tiveram início em 2019 e, em abril de
2021, a Empresa KG Construções LTDA, contratada para a execução,
conforme Contratos nº 038/2018 nº 039/2018, manifestou à Universidade
que iria solicitar o “distrato dos contratos”, abandonando a obra;
2) Tal situação foi comunicada pela Reitoria da UVA, em Ofício nº 112/2021,
de 23/04/2021, à Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão do
Governo do Estado responsável pela obra, diante do quê a Reitoria
solicitou providências para urgente contratação de nova empresa para
conclusão da obra;
3) Em 06/07/2021, em Ofício nº 243/2021, a Reitoria da UVA fez nova
solicitação ao Superintendente da SOP para que houvesse empenho no
sentido de que fossem retomadas e concluídas as obras iniciadas no
campus do Junco;
4) Em 03/08/2021, por meio do Ofício nº 279/2021, a Reitoria da UVA, mais
uma vez, solicitou providências urgentes e necessárias à conclusão das
obras iniciadas, em resposta ao Ofício nº 243/2021;
5) A Reitoria da UVA tem envidado esforços e cumprido os trâmites
administrativos para a resolução do problema, inclusive em contato
pessoal do reitor com os órgãos responsáveis do Governador do Ceará,
não

podendo,

no

entanto,

extrapolar

a

sua

competência

e

responsabilidade;
6) Ressaltamos que em 2020, primeiro ano da pandemia do novo
coronavírus, todas as atividades estiveram suspensas, em decorrência dos
decretos estaduais e municipais, necessários ao controle da disseminação
e contágio da COVID-19;
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7) Ressaltamos, ainda, que a Reitoria tem mantido informada a Direção do
CCH/UVA sobre o impasse na questão das obras no campus do Junco,
tendo, também, em diferentes ocasiões, realizado visitas ao canteiro de
obras no referido campus, acompanhada dos mesmos;
8) Diante do exposto, a Reitoria da UVA reitera seu compromisso de manter
a qualidade nos serviços administrativos, educacionais e de pesquisa e,
em consonância com o Governo do Estado do Ceará, na busca por
soluções para os problemas e desafios que demandam união da
comunidade acadêmica.
Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer,
Campus Betânia, 20 de agosto de 2021.

Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
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