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Prezados Colegas Docentes, Técnico-Administrativos (TAs) e Discentes do PURO.

Vimos por meio desta, apresentar, em anexo, o relatório da nossa gestão frente à Direção do
PURO.

Assumimos, interinamente, a Direção do PURO em 09/12/2010 em substituição ao
Prof. Sérgio Mendonça, quando este tomou posse no cargo de Pró-Reitor de Assuntos
Estudantis (PROAES) da UFF. Assumimos este cargo num momento difícil e turbulento. Vários
aspectos do funcionamento do PURO tiveram que ser alterados para nos adaptarmos a
mudanças importantes impostas por questões externas. Dentre estas, podemos citar: a
paralisação dos repasses do convênio pela PMRO desde o ano de 2009, comprometendo todos
os bolsistas (professores, TAs e estudantes) do PURO; o impedimento, pela FEC, em seguir
antecipando os pagamentos dos bolsistas (parecer da PROGER considerou ilegal tal
adiantamento); a re-ratificação do convênio entre a UFF e a PMRO que passou a vigorar em
2011, na qual a PMRO se desobrigava, dentre outros, da manutenção e segurança do Polo; a
vacância da função de “Gerente Administrativo” do PURO, aumentando enormemente a
demanda gerencial do Diretor e Vice-Diretor do PURO; a dramática redução da nossa rubrica
para diárias (de 230 mil reais para pouco mais de 15 mil reais); a desocupação do escritório do
PURO na Reitoria, alternado nossa rotina burocrático-administrativa; a (justa) greve dos TAs
que dificultou muito, e por um longo prazo, todos os setores funcionais do PURO. Todo este
quadro, repleto de novidades quase nunca agradáveis, forçou nossa gestão a uma série de
medidas, nem sempre populares, mas essenciais quando falamos de ética e responsabilidade
na administração e no uso de recursos públicos.
Em anexo, todos poderão acessar um resumo das principais questões enfrentadas
durante os oito meses da nossa gestão, os encaminhamentos dados para cada uma delas e
alguns comentários sobre as mesmas. Fazemos este relatório para dar visibilidade e
transparência a cada uma das nossas ações e para ajudar a atual gestão na compreensão dos
encaminhamentos dados para cada tópico e sobre o que ainda deve ser feito.

Por ser uma característica pessoal nossa (Walter e Magini), sempre fomos muito
sinceros com todos sobre cada dificuldade que se apresentava para o PURO. Nunca ocultamos
ou negamos acesso, a nenhum membro da comunidade acadêmica, sobre as questões
enfrentadas e valorizamos o CONPURO como principal instância de decisão do Polo – como
deve ser. Agradecemos àqueles que compreenderam estas dificuldades e se solidarizaram com
todo o nosso empenho na solução das mesmas. Lamentamos que nem todos tenham sido
solidários, mas isso faz parte que qualquer processo e qualquer administração. Entretanto,
garantimos a todos que nunca nos faltou dedicação ao PURO. Na verdade, temos a convicção
que outros Diretores podem trabalhar tanto quanto nós, mas nenhum trabalhará e se dedicará
mais do que nós. Em favor do PURO, comprometemos nossa vida científica, pessoal e familiar
e TEM que ser desta forma quando se assume um cargo de tamanha responsabilidade.
Por fim, mas sem citar nomes, queremos render nossas homenagens aos conselheiros
do CONPURO que bancaram a realização da consulta eleitoral que indicou a chapa dos Profs.
Bazílio/Áureo como Diretores do PURO. Nosso compromisso, quando assumimos
interinamente a Direção, era sair após a realização da consulta eleitoral e, para nossa surpresa,
na hora H, um representativo número de conselheiros não apoiou a realização desta. Nossa
consulta eleitoral teve que ser extraída “a fórceps”. Entretanto, acreditamos que hoje, mesmo
os que dificultaram a realização da consulta entendem a importância de termos nossos
representantes legitimamente eleitos pela comunidade. Esperamos pela entrada em vigor do
novo Regimento do PURO, e pelo processo de escolha dos membros do novo CONPURO.
Acreditamos piamente que a nova constituição do CONPURO, ampliada e mais representativa,
será um marco na história do PURO. Num colegiado mais amplo fica mais fácil buscar pontos
de convergência entre os vários setores do PURO e assim definir a cara que daremos a este
Polo. Oxalá não tenhamos que conviver com nenhuma forma de perseguição ou cambalacho, e
que o PURO assuma, perante a sociedade, um forte compromisso acadêmico-científico,
democrático, ético e moral.

Rio das Ostras, 05 de outubro de 2011.
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