
 

São Paulo, Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2017. 
SBPC-004/Dir. 

 
Excelentíssimo Senhor 
Governador LUIZ FERNANDO PEZÃO 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, RJ. 

  Assunto: Universidades Estaduais do Rio de Janeiro 
 
 Senhor Governador, 
 
  Recentemente, nos dirigimos a Vossa Excelência a propósito dos reflexos que a crise 
econômica pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro poderão causar negativamente na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 
Voltamos agora à vossa presença para ampliar nossos apelos de atenção especial do governo 

em relação às outras duas universidades fluminenses: a Fundação Centro Universitário Estadual da 
Zona Oeste  (UEZO) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). 

 
Notícias nos chegam dando conta de que, a exemplo da UERJ, também a UEZO e a UENF já 

estão passando por restrições no desempenho de suas atividades-fim em razão de limitações de 
recursos financeiros, aquém do previsto em seus orçamentos. 

 
Reiteramos que reconhecemos as dificuldades econômicas severas pelas quais passa o 

governo fluminense, que vimos acompanhando os esforços realizados por Vossa Excelência para 
debelar a crise, mas não podemos deixar de expressar a preocupação da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), da Academia Brasileira de Ciencias (ABC) e da comunidade científica 
brasileira com a possibilidade de o rico patrimônio, material e humano, que o Rio de Janeiro vem 
construindo há séculos para a promoção da ciência e da tecnologia, seja prejudicado por um advento 
econômico que sabemos ser, mesmo que grave, passageiro. 

 
A crise vai passar. Enquanto isso, as instituições universitárias continuarão a ser 

imprescindíveis para a realização de estudos e pesquisas que ajudem o próprio governo estadual a 
superar as dificuldades do momento, e também a sociedade a encontrar soluções para seus 
problemas. Do mesmo modo, UERJ, UEZO e UENF têm que continuar sua missão de formar 
profissionais para disponibilizar recursos humanos qualificados para que as instituições públicas e 
privadas e as empresas possam continuar funcionando a contento e progredindo. Ainda, as camadas 
mais carentes da população precisam continuar contando com os serviços de excepcional qualidade 
oferecidos por essas três universidades. 

 
Renovamos nossa melhor expectativa no êxito do governo de Vossa Excelência e nos 

mantemos à disposição para o que a SBPC e a ABC puderem colaborar com o Estado do Rio de Janeiro. 
 
Com nossos respeitosos cumprimentos, 

Atenciosamente, 
 
 
    

            HELENA B. NADER      LUIZ  DAVIDOVICH 
           Presidente da SBPC      Presidente da ABC  

 


