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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), diante das 

afirmações feitas pela Diretoria do SINDIUVA, em nota publicada no dia 09 de junho 

de 2016, intitulada “NOTA SOBRE O MOMENTO GREVISTA”, esclarece que: 

1. A atual Administração Superior da Universidade sempre procurou ter uma postura de 

diálogo com os Sindicatos representativos das categorias que compõem a comunidade 

universitária, seja de Professores ou de Servidores Técnico Administrativos, com o 

objetivo de unir esforços para superar dificuldades e desafios para o bom 

funcionamento da Universidade. Nesse sentido, diferente do que afirma a Nota, a 

Reitoria e não o Movimento Sindical promoveu a reunião em que se obteve as 
conquistas citadas na Nota, com a presença decisiva da Excelentíssima Vice-

Governadora do Estado, Profa. Izolda Cela.  Não é, e nunca foi prática desta gestão 

ameaçar qualquer movimento, em especial os que defendem de maneira legitima e 

engajada as pautas históricas da UVA, a saber: Residência Universitária, Restaurante 

Universitário, PCCV dos Servidores Técnicos Administrativos, Concurso para 

Professores, Concurso para Funcionários, Aumento das verbas de Custeio, Reforma e 

ampliação do CCH, Prédio Multiusuários, entre outras.  

2. A Reitoria entende que a GREVE é um direito legítimo amparado pela Constituição 

Federal, entretanto não se constitui o único caminho de luta e conquistas. Entendemos 

ainda, que a GREVE é uma medida extrema, e que não pode ser usada para tudo e a 

todo momento, em especial quando existe um canal de negociação aberto e conquistas 

realizadas por esta via. 

3. NUNCA se afirmou que as ascensões e progressões dos professores e funcionários 

(existe ascensões de funcionários também pendentes) não seriam publicadas. Até por 

que a publicação não é um ato da Reitoria, é um Ato da Casa Civil, com passagem pela 

SECITECE e SEPLAG. O que se relatou para todos e de maneira muita clara, inclusive 

na reunião do comando de Greve ocorrida no dia 03 de junho de 2016, foi que a 

Reitoria encaminharia todos os processos de ascensões e progressões, entretanto não 

tínhamos como precisar datas de publicação, mas que o fato de estarmos em Greve não 
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ajudava em dar celeridade às publicações, haja vista o histórico de outros movimentos 

paredistas conduzidos pelo corpo docente da UVA. 

4. É FATO que 40 (quarenta) professores substitutos terão seus contratos encerrados até 

agosto de 2016, sem possibilidade de postergação, e que aproximadamente 120 

disciplinas estarão descobertas. A nomeação dos professores aprovados no concurso, 

faz com que não tenhamos amparo legal para demandá-los ao Estado novamente. 

Seleção para professor substituto, conforme a legislação, é para substituir professores 

em qualificação, cedidos ou em licença médica. Caso a Greve impeça a conclusão 

destas disciplinas, a Reitoria, Centros e Coordenações terão que encontrar uma solução 

para estas disciplinas com os professores do quadro efetivo e substitutos que não 

tiverem seus contratos encerrados quando retomarmos as atividades de ensino. Isto foi o 

que foi colocado também de maneira clara e transparente. 

5. O Ato de Nomeação dos 34 (trinta e quatro) professores, publicado do Diário Oficial 

de 18 de maio de 2016, afirma que “A posse dos candidatos relacionados no Anexo I 

deste ato, ocorrerá na Reitoria da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA, …, prevista no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da publicação ...nos 

termos do art. 25 da Lei 9.826, de 14 de maio de 1974”. O art. 25 permite que o prazo 

de posse pode ser prorrogado por 60 (dias) a pedido do nomeado. Por ser a primeira 

vez nos 48 (quarenta e oito) anos de existência da UVA que se nomearia 

professores e /ou servidores com a instituição em greve é razoável que se tivessem 
dúvidas sobre o como se proceder com a posse destes professores. Inicialmente, o 

entendimento é que não era possível se dar posse e se assim o fizéssemos a Reitoria 

poderia responder ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-CE. Esta questão foi 

discutida com a Diretoria do SINDIUVA de maneira muito aberta e neste dialogo foi 

sugerido que ampliássemos as consultas. Decidiu-se então se consultar à Procuradoria 

Geral do Estado do Ceará – PGE, que sinalizou pela legalidade da posse, legalidade de 

inclusão na folha de pagamento e isenção de cometimento de ato ilegal por parte da 

Reitoria para efetivação da posse. Na reunião do comando de Greve do dia 03 de junho 

de 2016, foi informado a todos os presentes que a UVA daria posse nos dias 15 e 16 de 

junho aos Professores conforme orientação da PGE. Aproveitamos ainda esta nota para 



 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994 
Campus da Betânia - Avenida da Universidade, 850 – Bairro Betânia – CEP: 62.040-370 | Sobral - Ceará 

Fone: (88) 3677-4271 | www.uvanet.br 

também informar que os novos professores também serão incluídos na folha de 

pagamento a partir de 1 de julho de 2016, também conforme orientação da PGE. Esta 

questão, aos olhos da Reitoria, parecia estar esclarecida, causando estranheza sua 

inclusão na Nota.  

6. A participação massiva dos professores da UVA nas assembleias convocadas pelo 

SINDIUVA deveria ser celebrada, pois garante maior legitimidade e representatividade 

para as decisões tomadas nas assembleias. Não acreditamos que nenhum dos 

professores que compõem os quadros da UVA tenham suas opiniões e decisões 

“encabrestadas” por ninguém. Acreditamos que todos os professores são livres para 

decidir como quiserem, mas para decidirem, os mesmos precisam estar presentes nas 

assembleias e todo esforço feito para garantir o maior número de professores nas 

assembleias é legítimo e deve ser apoiado. Entendemos ainda que as Assembleias 

deveriam, a semelhança das outras GREVES conduzidas pelo SINDIUVA, ter 

periodicidade semanal, de tal forma que não houvesse a dispersão de professores e 

alunos, observado neste momento, além de permitir que um maior número de docentes 

seja informado e possam opinar sobre o andamento do movimento. 

Por fim, a Reitoria reafirma o seu empenho em construir, com todos aqueles que 

estiverem disponíveis para o enfrentamento dos nossos enormes desafios, fazendo 

novos dias melhores para nossa instituição e, pedimos que o diálogo, a verdade e o 

respeito às opiniões divergentes sejam a tônica das relações entre os representantes da 

comunidade universitária e a Reitoria. 

 

Campus da Betânia, Sobra-CE, 10 de junho de 2016. 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú 

Reitoria 

  


