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NOTA OFICIAL 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), diante de recentes fatos divulgados 

em redes sociais e blogs locais, vem a público esclarecer que: 

1) O incidente, registrado no último dia 20 de janeiro de 2020, em um laboratório 

do Curso de Ciências Biológicas, no campus Betânia, ocorreu durante o serviço de 

manutenção para retirada de infiltrações no teto e foi causado pela queda de 

parte de um caibro corroído por cupins, que ocupam grande parte do 

madeiramento do telhado naquele ponto. Ao cair, a madeira levou consigo parte 

do forro de gesso;  

2) A manutenção, sobretudo da coberta do conjunto de prédios históricos do 

campus Betânia, que datam de 1928, é feita sazonalmente, ainda que com 

algumas limitações impostas. É óbvio, portanto, que se não houvesse esse 

trabalho constante, a estrutura sequer existiria até hoje. Assim, a acusação de 

“descaso” com que se destacou o incidente é descabida, desrespeitosa e 

mentirosa; 

3) Sobre a manutenção da estrutura física da UVA, em seus quatro campi existentes 

em Sobral, reafirmamos a atuação do Governo do Estado, apesar de todas as 

restrições impostas pela situação econômica do País. Ao final desta nota, 

apresentamos um quadro com obras de manutenção realizadas, e em curso, de 

2016 até o presente. Vale ressaltar, ainda, o investimento do Governo do Estado 

na construção do Restaurante Universitário, inaugurado em julho de 2017, e a 

aquisição do prédio da Residência Universitária da UVA, inaugurada em junho de 

2018; 

4) Todas as obras na Universidade são realizadas com recursos do Estado e, 

portanto, obedecem aos procedimentos próprios da Administração Pública. No 

momento, aguardamos a publicação de uma nova Ata de Registro de Preços do 

Governo do Estado e a liberação dos recursos de custeio para 2020, o que 

possibilita, entre outras coisas, a execução de serviços de manutenção predial, 

previstas no Planejamento Anual da Instituição; 

5) Sobre o “estado de greve”, decidido em assembleia de professores em 

16/01/2020, tendo a suposta “situação de degradação dos campi da UVA” como 

uma das motivações, a Administração Superior da UVA esclarece que não 

interfere em deliberações de assembleias docentes, mas, ressalta que a decisão 

foi, unicamente, da categoria de professores, não representando o 
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posicionamento dos servidores técnico-administrativos e estudantes, até o 

momento, nem o da Reitoria; 

6) Por fim, manifestamos repúdio à divulgação de notícias falsas sobre a UVA, 

inclusive com utilização de imagens que não são da Universidade, para disseminar 

uma falsa ideia de caos total e ruina. Tais atitudes, que beiram a 

irresponsabilidade, representam, antes, um ataque à Instituição. Com a difusão 

dessa falsa ideia de que a UVA é terra devastada, perdem os estudantes que 

veem a Universidade em que se formaram, ou ainda vão se formar, ser 

injustamente desacreditada pela sociedade. Perdemos todos, por ver fortalecida 

a tese, em voga, dos que são contra o ensino superior público em nosso País.    

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer, 

Campus Betânia, Sobral-CE, 23 de janeiro de 2020. 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Reitoria 

 

Quadro demonstrativo de obras de manutenção realizadas na UVA. 

OBRAS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS E FINALIZADAS ENTRE 2016-2019 

CONTRATO OBRA 
VALOR DA 

OBRA 

Contrato nº 006/2019 
Manutenção predial de ramais elétricos de 
média tensão (campus Betânia) 

R$ 36.043,68 

Contrato nº 14/2019 
Manutenção predial dos blocos de salas do 
Núcleo de Tecnologia da Informação da UVA - 
NTI (campus Betânia) 

R$ 14.373,52 

Contrato Nº 027/2018  
Recuperação das instalações da Sala de Vídeo 
Conferência (campus Betânia) 

R$ 72.693,20 

Contrato Nº 028/2018 

Obras de manutenção realizadas em três 
banheiros coletivos: WC da área de convivência 
do Curso de Direito; WC na Praça da Integração 

e WC no Curso de Zootecnia (campus Betânia) 

R$ 102.850,24 

Contrato Nº 029/2018  
Manutenção predial das instalações da 
Biblioteca Central (campus Betânia) 

R$ 211.612,17 

Contrato Nº 048/2018  
Manutenção predial das instalações da Pró-
Reitoria de Planejamento - PROPLAN e 
Comissão Interna de Licitação (campus Betânia) 

R$ 150.693,98 
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Contrato Nº 049/2018  

Manutenção predial das instalações da direção 
do Centro de Filosofia, Letras e Educação 
(CENFLE) e do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) e do Núcleo de Línguas 
estrangeiras da UVA (NUCLE), no campus 
Betânia. 

R$ 174.807,02 

Contrato Nº 050/2018  
Manutenção predial das instalações da Sala dos 
Conselhos (campus Betânia) 

R$ 192.741,45 

Contrato nº 003/2017 

Construção de novos banheiros coletivos em 
substituição aos antigos. Os banheiros também 
passaram a ter chuveiros e espaço de vestiários, 
masculino e feminino. (campus do Junco) 

R$ 263.783,47 

Contrato nº 010/2015 

Recuperação das instalações hidráulicas, 
elétricas e sanitárias, pintura, reposição de 
torneiras e substituição de vasos sanitários, 
mictórios, cubas de bancadas e, ainda, a 
instalação de chuveiros, conforme solicitação da 
comunidade discente. (campus CIDAO) 

R$ 74.635,52 

OBRAS DE MANUTENÇÃO EM EXECUÇÃO 

CONTRATO OBRA 
VALOR DA 

OBRA 

Contrato Nº 012/2018  

Prevenção e Combate a Incêndio Iniciado em 
outubro de 2018, atualmente com, 
aproximadamente, 70% executada. (campus 
Betânia) 

R$ 929.793,17 

Contrato Nº 012/2018 

Manutenção Predial do Centro de Ciências 
Humanas da UVA-CCH (obra civil). Iniciado em 
março de 2019, atualmente com, 
aproximadamente, 60% executada. (campus do 
Junco) 

R$ 769.657,05 

Contrato Nº 012/2018  

Manutenção Predial do Centro de Ciências 
Humanas da UVA-CCH (instalações elétricas). 
Iniciado em março de 2019, atualmente com, 
aproximadamente, 30% executada. (campus do 
Junco) 

R$ 1.236.155,07 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração (PROAD/UVA). 


