
Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte e
nove minutos, no auditório do Instituto Multidisciplinar, localizado no térreo, realizou-
se a Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto Multi-
disciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a presidência do Di-
retor ALEXANDRE FORTES, contando com a presença dos Senhores Conselheiros
Professores: FRANCISCO COELHO MENDES, BRUNO RODRIGUES DE  ALMEI-
DA, LEANDRO GUIMARÃES MARQUES ALVIM, RICARDO DIAS DA COSTA, MÔ-
NICA DA SILVA RIBEIRO,  ANITA  LOUREIRO DE OLIVEIRA,  ROSINEIDE GUI-
LHERME DA SILVA, SUSAN WOUTERS, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEL-
LO, FLAVIO ANÍCIO ANDRADE, PAULO COSME DE OLIVEIRA, TERESA CRISTI-
NA DE MIRANDA MENDONÇA, LILIAN MARIA PAES DE C.  RAMOS,  WILLIAM
CLEBER DOMINGUES DA SILVA, MARCELO SANTIAGO BERRIEL, FERNANDO
VIEIRA PEIXOTO FILHO. Técnicos-Administrativos: RENAN ARJONA DE SOUZA,
HENRIQUE BUY DOS SANTOS, GLAUCIUS LEANDRO DE SOUZA ALVES LOPES.
Faltas justificadas: LAMOUNIER ERTHAL, MÔNICA PINHEIRO FERNANDES, VA-
NIA CRISTINA MACHADO, JONAS ALVES DA SILVA JUNIOR. Dando início a reu-
nião, o Senhor Presidente solicitou autorização para esclarecimentos e relatos sobre
a ocupação da sala da direção com o tempo de cinco minutos e solicitou ainda que
apenas os Conselheiros terão direito a voz na hora de definir ponto de encaminha-
mentos. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou a
palavra para a representante do OcupaIM, a discente Suelen Cabral para esclareci-
mentos e relatos sobre a ocupação. Esclareceu que a ocupação foi pacífica e que
havia muitas calúnias sobre a ocupação. Que tudo começou quando eles procuraram
os terceirizados dos serviços gerais para conversarem sobre os seus direitos e que
posteriormente a direção fez uma reunião com os mesmos para dizer que eles deve-
riam ter seu próprio representante e não mais procurar os discentes para representá-
los, e que dias após a reunião quatro dos terceirizados dos serviços gerais que se
reuniam com os discentes foram demitidos pela empresa Digna. Como os membros
do OcupaIM  já tinham a intenção de ocupar a sala da direção, neste momento resol-
veram marcar uma assembléia e nela foi deliberada a ocupação. Logo em seguida, o
Senhor Presidente mencionou sobre o informe que a Pró-Reitora de Assuntos Finan-
ceiros, professora Nídia Majerowicz, disponibilizou no site da Universidade, onde re-
latou os problemas com a Empresa Digna referente aos atrasos de salários e direitos
trabalhistas. Informou ainda que, ao assumir a Direção do Instituto Multidisciplinar,
fez algumas melhorias para os terceirizados da limpeza, conforme solicitações reali -
zadas em reunião com estes trabalhadores. Relatou sobre as calúnias feitas pelos
representantes do OcupaIM na mídia e nas redes sociais. O Senhor Presidente levou
ao Conselho Universitário da UFRRJ o assunto da ocupação da sala da Direção para
ser revolvido entre os Conselheiros e os Conselheiros deliberaram a criação de uma
Comissão responsável por verificar se houve algum tipo de irregularidade na demis-
são dos quatros funcionários da empresa Digna alegada como causa para ocupação
da sala da Direção do IM. A Comissão foi constituída pela gestora do contrato, servi-
dora técnico-administrativa Mônica do Nascimento Tavares Magalhães, pelo Conse-
lheiro discente Leon Suhett, pelo representante eleito do grupo de trabalhadores da
empresa Digna, o senhor Amauri Bezerra, pelo técnico-administrativo Hugo Salomão
de Oliveira Pinto e pelo professor Paulo Renato Fernandes. Após os informes sobre
a ocupação, o Senhor Presidente passou a palavra para a servidora técnico-adminis-
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trativa Mônica do Nascimento Tavares Magalhães, gestora do contrato com a Empre-
sa Digna. Mônica Tavares explicou que o contrato da empresa Digna do Instituto
Multidisciplinar é distinto do campus de Seropédica. Relatou ainda que, começou
atuar no contrato em maio de 2013 e que tem gerido de forma atuante, cobrando da
Empresa Digna todos os atrasados referentes a salários e direitos trabalhistas e apli-
cando as punições conforme o contrato em vigência. Disse ainda que, a Empresa
Digna tem toda a autonomia em realizar demissões, não sendo de responsabilidade
da Direção do IM. Logo em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra para o
Sr. Amauri Bezerra, representante dos terceirizados da Empresa Digna. Ele explicou
sobre as dificuldades que os terceirizados vem passando desde 2010, em relação a
atrasos de salários e dos direitos trabalhistas e que nenhum momento houve ajuda
de ninguém. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra para a dis-
cente Marina Oliveira, representante do Desocupa IM. Ela disse que assim como os
discentes do movimento OcupaIM, também procurou os terceirizados da limpeza e
do  Restaurante  Universitário  para  conversar  sobre  as  irregularidades  existentes.
Concorda que há muitos problemas com eles, mas que segundo relato dos terceiriza-
dos, estavam sendo resolvidos. Disse ainda que, não houve Assembléia discente
com quórum para ser resolvido a ocupação da sala da Direção. Mas uma vez, o Se-
nhor Presidente passou a palavra para um representante do OcupaIM, a discente Mi-
rela Milward. Ela deu início, relatando que o Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço - FGTS dos terceirizados da limpeza estavam atrasados, como bem disse a Pró-
Reitora de Assuntos Financeiros a professora Nídia Majerowicz. Disse que eles lu-
tam pelos direitos dos terceirizados e que não fizeram nada irregular, que a ocupa-
ção é legítima. O Senhor Presidente neste momento passa a palavra para o repre-
sentante da Associação do Docentes da UFRRJ - ADUR, o senhor Alexandre Pinto
Mendes. Ele se posicionou a favor da ocupação, dizendo que a reivindicação é legíti -
ma. Disse ainda que é lovável e admirável a posição dos discentes e que reconhece
que a maioria das reivindicações são obrigações da Reitoria. Após os relatos, o Se-
nhor Presidente deu início aos encaminhamentos. O Conselho primeiramente delibe-
rou por unanimidade que a Direção do IM não teve nenhum envolvimento nas demis-
sões dos quatros terceirizados da Empresa Digna. Fica constituída uma Comissão
de negociação com os ocupantes da sala da Direção composta por três integrantes
do Conselho que são: os professores Paulo Cosme de Oliveira e Francisco Coelho
Mendes e do técnico-administrativo Henrique Buy dos Santos. Ficou decidido que a
Comissão se reunirá com os ocupantes às 18:00hs do dia 04 de setembro de 2013 e
será comunicado o seguinte: que o Consuni considera legítimas as manifestações da
comunidade acadêmica em favor de quaisquer causas, com base nas análises e de-
cisões tomadas autonomamente por cada um dos segmentos que a constituem em
suas instâncias próprias; que, entretanto, considerando-se que a Direção do IM não
tem qualquer envolvimento com o fato gerador da ocupação, a forma de manifesta-
ção adotada neste caso foi inadequada; que o Consuni requer a desocupação da
sala da Direção do IM no prazo máximo de 24 horas, contadas a partir do momento
de realização da reunião entre a comissão e os ocupantes; que o Consuni sugere
que as manifestações em solidariedade aos trabalhadores demitidos e de denúncia
em relação ao descumprimento de direitos trabalhistas por empresas de terceiriza-
ção tenham continuidade por outras vias menos prejudiciais ao pleno funcionamento
da vida administrativa e acadêmica do Instituto.  Ficou resolvido por  unanimidade
uma reunião extraordinária do Consuni para a próxima sexta-feira, dia 06 de setem-
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bro de 2013, a partir das 14hs, a fim de avaliar o resultado das negociações e tomar
novas providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o Se-
nhor Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, ADRIANA EUFRASIO
DUTRA, Secretária Executiva do IM, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim,
e após lida, discutida e aprovada, pelo Senhor Presidente e demais conselheiros pre-
sentes.

96
97
98
99
100
101


