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Rogério,

B

usquei palavras para sintetizar a grandeza de sua vida, confesso que não

encontrei. Mas, fostes o amigo de sempre, que tocou a todos nós. Quem não recebeu um
conselho, uma ajuda, uma orientação,
quando precisou?
Tenho

certeza

de

que

o

pesquisador, o cientista, o professor
inesquecível fez e sempre fará parte da
história de nossa Universidade.
Fostes um mestre dedicado e
apaixonado pelo ―seu ministério‖,
conquistando os alunos com sua
sabedoria e afabilidade – era seu dom!
Quando você se aposentou,
deixou uma lacuna jamais preenchida,
a ponto de seus alunos expressarem
que

a

"Anatomia

também

se

Na Transmissão de Cargo da Diretoria Executiva (05/2009)

aposentou"...
E aqui, em nossa ASPI-UFF, sua experiência administrativa foi muito útil; sua
contribuição, dedicada e efetiva, trouxe muitos frutos, sendo sempre recepcionado com
amizade por todos os nossos colegas...
Sentimos sua falta! Descanse em paz, Amigo!
Aidyl de Carvalho Preis
Presidente da ASPI-UFF
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Nossa família aspiana, mais uma vez,
sofreu com a perda de um importante associado
(não que todos não o sejam, mas, há alguns que
participam do dia a dia de nossa Associação e
dão a ela não só seu tempo, disponibilidade,
como afeto — amava estar aqui, deslocando-se
do Rio, da Barra onde morava, para estar entre
nós...).
Não era uma pessoa das mais expansivas,
ao contrário, era naturalmente reservado no
geral, mas, junto de nós, era um amigo muito
presente, alegre, com uma sabedoria inata,
prestativo e sempre sereno...
Dedicou-se à ASPI, que amava, tendo
sido um de seus fundadores, e, durante sua
gestão, soube conduzi-la no caminho do
crescimento e do fortalecimento, sempre
democraticamente ouvindo a seus pares.
Seus alunos e colegas são o testemunho
de que soube cultivar amizades duradouras. Sua
lembrança permanecerá, carinhosamente, entre
nós.
Neste Boletim Extra, queremos guardar a
expressão dos que o admiravam e conviveram
com ele ...
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Homenagem especial

H

á pessoas
que,
ao
partir, deixam marcas
por onde passaram... O
professor R o géri o
Benevento foi uma
delas: por sua seriedade,
no trato das questões
cotidianas, sua humanidade e dedicação às causas que
abraçava, como à ASPI-UFF, de quem foi sócio fundador,
presidente e Conselheiro, sempre disponível com sua
presença, competência e sabedoria. Igualmente, à
Universidade dedicou sua vida como cientista pesquisador
e professor do Instituto Biomédico (exercia seu mister na
Patologia da UFF), conquistando para sempre seus alunos.
Foi eleito reitor, trabalho que realizou com dignidade e
humildade, sendo acessível a todos que o procuravam.
Por tudo isso, nosso querido professor – como tantos
outros saudosos aspianos – merece nossa homenagem...
* Publicada no Boletim da ASPI, em setembro de 2017.

O

que falar do Prof. Rogério, um ser humano

afável, simples, figura importante na fundação e
presidência da nossa ASPI. Era comum dizer que não
gostava de liderar, mas esteve à frente na liderança da
UFF, como Vice-Reitor, Reitor e na Administração do
Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP, sempre
atuando com extrema cordialidade e companheirismo.
Com grande alegria recebeu, em uma solenidade na
ASPI, a homenagem prestada com a obra de nosso artista
Prof. Robert Preis.
Estamos certos de que, mesmo na saudade, nunca
estará ausente em nossas lembranças. Que a luz para Ele
nunca se apague.

Festejando do Almoço de Natal, em 2009, em nossa Sede...

Coordenação Jurídica da ASPI
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Seu último aniversário entre nós...

N

o último Almoço de Confraternização, em que esteve
presente, em nossa Sede, no dia 6 de abril passado, nosso caro
professor Rogério recebeu, das mãos da professora Jurésia
Mendonça de Souza, uma carinhosa homenagem — um lindo
medalhão com seu perfil, em argila —, produzida pelo professor
Robert Preis, que assim o saldou, pelo seu aniversário a ocorrer no
dia 29 de abril de 2017, com deixando-o muito emocionado...
Na foto, no Salão Nobre de nossa Associação, os professores:
em pé, Acyr de Paula Lobo; José Raymundo Martins Romêo,
sentado, próximo ao homenageado; Jurésia Mendonça de Souza,
entregando-lhe o presente; e Magaly Lucinda Belchior da Mota,
sentada, ao fundo.

P






rofessor Rogério Benevento, caro Amigo,
Você, ao partir, nos deixa um legado valioso:
como cristão;
pelo cuidado com a família e assistência carinhosa à
sua mãe e irmãos;
pelo empenho na aprendizagem dos seus alunos de
Anatomia;
pela lealdade aos interesses da UFF e eficiência
administrativa como Reitor;
como Presidente da ASPI-UFF e companheiro de
lutas.
Fique na Paz do Senhor,
Lucia Molina T. da Costa

Minha homenagem ao grande professor Rogério Benevento

E

le engrandeceu a UFF atuando como professor e

em vários cargos na sua profícua vida universitária. Cito
especialmente

os

de

Reitor

e

Diretor

do

Hospital

Universitário Antônio Pedro. Teve ainda um mandato na
ASPI-UFF, sempre atuando de forma competente, gentil e
prestativa.
José Luís Reis Rosati
Professor e membro da ASPI UFF
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Professor Rogério,

N
nós,

P

rofessor

de

Anatomia

da

Faculdade

Fluminense de Medicina, onde também foi Chefe de
Departamento, Vice- Reitor em 1976, escolhido por lista
sêxtupla. Em 1978, participou novamente de uma nova
lista sêxtupla, quando então foi escolhido como Reitor
(1978/1982). Em 2000, foi indicado pelo Reitor Cícero
Mauro Fialho Rodrigues (1998/ 2002), para dirigir o
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Foi um
dos fundadores da Associação dos Professores Inativos
da UFF (ASPI- UFF), sendo seu Presidente no biênio
2007/2009. Era acadêmico emérito da ACAMERJ. Foi,
também, o primeiro coordenador do nosso vestibular
isolado, após o afastamento da UFF do vestibular do
Cesgranrio.
No Conselho de Reitores (CRUB), além de
colecionar uma série de amigos, sempre, sem faltar, teve
uma atuação brilhante.
Marcou sua administração pela saudável rotina de
receber constantemente Diretores de Centro, Diretores
de Unidade, quando então discutia as questões que
envolviam a Universidade; eram encontros importantes,
que situavam os demais dirigentes da Instituição em
cenário amplo para tomada de decisões, sempre sem
pressionar.
Em sua administração foi fundada a Associação
dos Docentes (ADUFF), criado o Sindicato dos

ós, da Secretaria,

sentimos a falta de suas visitas
entre

Rogério Benevento

dos

bate-papos

animados, das brincadeiras, e de
todo o carinho que o senhor nos dispensava.
Saudades...
Fique com Deus!

Técnicos Administrativos (SINTUFF), o Departamento
de Difusão Cultural (DDC) e teve intensa atuação
iniciando uma RETROSPECTIVA DOS MELHORES
FILMES DO ANO, eleitos por intermédio direto dos
expectadores.
Em Brasília, conseguiu verbas para a construção
do Campus do Gragoatá e parte do Campus da Praia
Continua...
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Vermelha, mais especificamente da Faculdade de Engenharia. Procurou influenciar o governo para incluir a Educação
no Plano Nacional de Desenvolvimento (PNH), que não contemplava a educação; para tanto, teve audiência com o
Presidente Figueiredo. Tinha muito orgulho em dizer que determinou a construção do PORTAL DO CAMPUS DO
VALONGUINHO, preservando o Campus da Universidade, constantemente ameaçado.
VISÃO DO FUTURO - UM NOVO PROCESSO - INTERMEDIÁRIO
Sua sucessão foi marcada por um novo processo que ele, como Reitor, ajudou a construir: livre inscrição,
escolha de doze nomes e por escrutínios sucessivos a escolha de seis nomes – lista sêxtupla – através do Colégio
Eleitoral (Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores). Sem dúvida um processo
intermediário, fugindo da tradicional e fechada indicação do Colégio Eleitoral, quando a comunidade era mantida
afastada das decisões, não participando de articulações
políticas para o cargo máximo da Universidade, apenas, de
longe sabia-se do resultado. O novo processo não era o ideal,
porém um avanço dentro das circunstâncias políticas do
momento. Ainda não havia clima para uma campanha aberta,
como ocorreria quatro anos mais tarde, em 1986, quando os
candidatos colocaram explicitamente campanhas organizadas
no interior da Instituição.
Pelo novo processo, surpreendentemente, tivemos trinta e oito
inscritos, fato inédito na vida política das Universidades
Públicas Federais. Na verdade, nem todos eram candidatos,
simplesmente marcavam posição assinalando o desgaste dos processos anteriores, colocando publicamente uma clara
reação contra o autoritarismo e conservadorismo que permeavam a escolha de um Reitor.
Coube, como Reitor, liderar um grande debate no Cinema da UFF, onde compareceram 27 dos 38 candidatos e
os principais temas foram: Democratização e Reestruturação da Universidade.
Foi um momento politicamente muito importante, e para entender a situação é preciso relembrar que durante
muitos anos, um encontro com tais características não acontecia na Universidade – Agora, todos se pronunciaram
livremente.
O processo eleitoral em sua fase final foi no Teatro da UFF, presidido pelo Reitor. Diante de um clima
emocionante, chegamos à seguinte lista sêxtupla: José Raymundo Martins Romêo, Manoel Barreto Netto, Jorge da
Silva Paula Guimarães, Almir Barbosa da Silva, Luís Ferreira da Silva e Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque
Junior. Como era esperado, o Professor José Raymundo foi o escolhido para Reitor (1990/1994).
Em uma de suas poucas entrevistas, disse que ―não gostava de ficar liderando‖, porém foi um líder tranquilo,
generoso, personalidade especial: sabia ouvir, e muito bem soube conduzir nossa Universidade Federal Fluminense,
em um momento politicamente muito difícil para o país.
Valeu, Benevento!

Prof. Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Junior
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Outras lembranças...
Posse do Prof. Rogério como Reitor

S

audades fraternas...
Arthur José Caetano Coelho
Prof. do Departamento de Zootecnia
da Faculdade de Veterinária da UFF.

Na palestra de seu amigo, o saudoso Prof.
Ralph Miguel Zerkowski. (set/2009).

Eu, Arthur, minha esposa e o novo Magnífico Reitor...

Rogério,

Q

ue pena, você se foi, como todos nós iremos!

A turma da Morfologia também lamenta. Fomos
grandes irmãos.
Um ―até um dia‖,
de todos,
Léa S. Della Nina e os demais
Com os professores Jorge Guimarães, Léa e José Hermínio Guasti, na antiga sede, na R. São Pedro.

Com o prof. Acyr de Paula Lobo...

Alegre, em dia de palestra, em abril de 2009,
com os saudosos professores Antônio Álvaro
da Cunha e Silva e Hilda Faria ...
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Alegrias no convívio com a Família...

Rogério,

C

10/2008.

omo não lembrar
de você a todo instante?
Impossível!
Filho maravilhoso, irmão
companheiro, professor e
amigo dedicado. Amoroso
e preocupado com todos.
O homem vale pelas coisas que soube transmitir, pelo bem
que soube plantar, pela amizade que soube espalhar. E você
sempre fez tudo isso com muito amor e compreensão.
Te amo, saudades eternas. Beijos para sempre.
Iara

A alegria no convívio com os irmãos.

Um momento terno, especial, com D. Lina, sua mãe...

Festejando o aniversário de 90 anos de D. Lina (junho/2000).

Natal de
2016, a
família
reunida no
Salão de
Festas do
irmão
Roberto...
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Em vários momentos de prazeroso convívio...
Professor Rogério:
Grande homem, num coração de menino.
Simples, corajoso, discreto, agregador.
Com desvelo cuidou da ASPI e de seus pares,
sem medir esforços.
Sempre presente, sem cobranças.
Amigo de todos, em todas as horas.
Em dia de Assembleia, na ASPI, ao lado da saudosa Maria
Therezinha Arêas Lyra (mar/2010).

Valioso demais para ser esquecido.
Seu nome vem escrito em nossa história.
Professora Maria de Lourdes Caliman

No Sarau Vespertino da ASPI, com a professora Antônia Vasconcelos Dias de Azevedo (07/2011).

Em um Almoço de Confraternização, como saudoso Prof. Joaquim
Cardoso Lemos (à esquerda), o prof. Nésio Brasil Alcântara (ao
fundo). (mar/2008)

Na palestra do Prof. Luiz José Martins Romêo Filho
(foto), na ASPI (out/2011).

Edi

Edição Especial
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Nossa homenagem ao Professor Rogério Benevento

N

ascido no dia 29 de abril de 1937, em Nova

Friburgo, Rogério Benevento é filho de pai ferroviário e
mãe dona de casa. Aos 11 anos, juntamente com os pais
e os dez irmãos, mudou -se para Niterói.
Quando criança, gostava de brincar de bonecas, mas não
da forma como muitos imaginam. Por ter muitas irmãs,
ele aproveitava e brincava que fazia cirurgia nas
bonecas, e chegava a tirar a mola de um brinquedo,
como se estivesse tirando um tumor de um paciente. Na
verdade, ele já tinha em mente desde aquela época o que
seria: médico.
A brincadeira tornou -se séria quando prestou vestibular para Medicina na Universidade Federal
Fluminense. Por conta da proximidade de casa, optou por tentar apenas na UFF, tendo passado e ingressado na
instituição em 1959, formando -se em 1964.
Desde o primeiro ano de curso estava decidido a se dedicar à Anatomia, começando a dar aulas antes
mesmo de se formar, quando estava no quinto ano.
Participou ativamente, junto com outros alunos de Medicina, além da população, no socorro às vítimas do
incêndio do Gran Circus Americano. Naquele momento, surgia outra preocupação em sua vida: a preocupação com
o social.
Inicialmente, ainda aluno, tornou -se Chefe de Departamento e membro do Conselho Universitário. Em
1972, entrou para a Comissão Permanente de Vestibular, e, por causa das ações realizadas de maneira séria, em
1976 ele fez parte da lista sêxtupla para as eleições de vice -reitor da UFF, sendo escolhido . Em 1978, ele foi
eleito como reitor da instituição. Nela, deu continuidade ao Plano Geral de Desenvolvimento – iniciado pelo
antigo reitor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso –, onde muitos campi tiveram prédios reformados e alguns
praticamente refeitos.
Durante sua gestão na Reitoria, muitas realizações de peso foram feitas, como a construção do campus do
Gragoatá e parte do campus da Engenharia, em uma época em que o investimento na área social no Governo
Militar era praticamente inexistente.
Quando chegou o ano 2000, mais um desafio: dirigir o Hospital Universitário Antônio Pedro. Nessa época,
foi criado um sistema com diversos serviços, onde os professores eram responsáveis pela chefia dessas mesmas
atividades. Mas, antes de assumir o Hospital, foi um dos responsáveis pela criação da Associação dos Professores
Inativos da Universidade Federal Fluminense, a ASPI -UFF, instituição que há 25 anos vem provando que
aposentado só tem de inativo o termo, pois muitos de seus membros participam de forma ativa de diversos
eventos, provando que o servidor aposentado também tem seu valor. Nada disso seria possível se não fosse a
preocupação com o social, aliada à mente visionária do Dr. Benevento, sempre preocupado em ajudar quem quer
que fosse, independentemente de ser aluno, servidor da ativa ou inativo, pois nada o alegrava mais do que ver
alguém que soubesse viver com qualidade.
Setor de Co municação da Pró -Reitoria de Extensão da UFF
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Recordações de Rogério...

O

professor Rogério
Benevento aliava, do
modo mais estreito e
harmonioso, o saber de
um grande anatomista e a
erudição de um sábio
historiador da Medicina.
Adalmir Morterá Dantas,
Professor Emeritus da
O Prof. Adalmir, à
UFRJ.

Cumprimentando a professora Sonia Almeida, no Almoço de
Confraternização. (nov/2010)

esquerda do Prof.
Rogério.

O Prof. Adalmir, à esquerda do Prof. Rogério.

Às vezes, ficava pensativo...

Assembleia da ASPI (março, 2010)

Com os saudosos professores Almir
Barbosa, Joaquim C. Lemos e
Emília de Jesus Ferreiro.
(março 2011)
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Homenagem ao prof. Rogério Benevento

C

onheci

o professor de Anatomia Rogério Benevento no início de 1968, quando calouro de

Engenharia na UFF. Um grande amigo meu entrou para o curso
de Medicina e me passava sua admiração pela competência e
dedicação do mestre, que segundo ele, tinha o Anatômico como
extensão de sua casa.
Anos mais tarde, por volta de 1980, eu já era professor do
Departamento de Engenharia Elétrica e o prof. Rogério, Reitor da
UFF. Na ocasião, eu era suplente de um dos representantes do
CTC no CUV, mas participava das reuniões, pois o titular estava
licenciado. O prof. Rogério me acolheu como seu ―calouro‖, me
orientou nos primeiros passos que, segundo ele, deveriam ser
discretos e, aos poucos, ir amadurecendo minha participação
junto aos já veteranos.
Em 1987, começou meu contato mais frequente com o
Prof. Rogério. Eu era Diretor do DAE e a UFF estava se
desligando do vestibular da Fundação CESGRANRIO. Foi constituída a Comissão Permanente de Vestibular
da UFF – COPEVE. Houve uma intensa discussão para a escolha do Presidente da Comissão, pois deveria ser
alguém de alta competência, com grande trânsito e prestígio nos mais variados setores da UFF e fácil acesso ao
7º andar da Reitoria. Não me lembro quem deu a sugestão do nome, mas foi perfeita: prof. Rogério Benevento.
Pude ratificar pessoalmente a admiração do meu colega em 1968 pelo mestre e dizer com orgulho que ficamos
amigos.
Em fins de 1998, quando assumi a COSEAC, ele foi um dos primeiros a me dar um abraço e, como não
poderia deixar de ser, me dar boas orientações.
Mais recentemente, já fora do âmbito da Universidade, nos encontrávamos casualmente, pois moramos na
mesma rua, até ele se mudar para o Rio de Janeiro.
Contei estas histórias para pontuar a honra e felicidade de ter convivido com o prof. Rogério. Delas,
podemos destacar duas de suas características pessoais: inteligência e humildade; características essas que ele
transformou em grandes qualidades: SABEDORIA e SIMPLICIDADE.
Marcos Vaz
Professor da Engenharia da UFF
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Outras lembranças de ROGÉRIO...

C

ompanheiro alegre, amável, educado, um gentleman, solidário e sempre disponível para ajudar,

dirimir dúvidas de resultados de exames, ou de problemas de saúde...
Que Deus o tenha em Sua glória!

Na Tarde de Autógrafos do prof. Luiz Calheiros
Cruz, com a professora Aidyl de C. Preis.

Com a professora Magaly Lucinda Belchior da Mota, no
lançamento do livro ―Memória da Faculdade de
Educação‖, outubro/2009.
No Almoço de Natal, em 2015.

No Almoço de Confraternização, de abril de 2011, com o
prof. Acyr de Paula Lobo, na ASPI.

Posse da Diretoria, em 2004. Com a professora Magaly L. Belchior
da Mota, o saudoso professor Joaquim C. Lemos e, sorridente ao seu
lado, o professor Robert Preis.

