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A nossa resposta para a Ebserh é: Não!

Sucessão no 
Sintufrj

O Jornal do Sintufrj 
completou aos 28 anos 
destacando-se como 
importante meio de 
comunicação. A mostra 
comemorativa produzida 
pelo Sintufrj segue a  
itinerância pelos campi 
da UFRJ, apresentando  
capas históricas de lutas 
da categoria. Esta semana 
a exposição vai passar 
pelo Campus Macaé (dia 
30) e pelo CCS (dias 31 
e 1º/11). Acompanhe a 
programação no www.
sintufrj.org.br.  

educação já!
10% do PIB dependem do 
Senado. Pág. 7

Saiba quais são as chapas 
que concorrem à direção do 
Sintufrj e confira os locais 
para a votação. 
Págs. 8 a 12

dia 1º, traga a sua torcida! Final do i Concurso Amador de Karaokê. Pág. 2
CONHECIMENTO: os 25 banners da mostra reproduzindo capas do Jornal estiveram no IFCS
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JURADO indicará o melhor entre os talentos emergentes
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A direção do Museu e o Sin-
tufrj fi rmaram parceria para 
melhorar a qualidade de vida 
dos funcionários da unidade. A 
parceria consistiu na extensão do 
serviço de terapias e orientação 
para a saúde preventiva, uma 
reivindicação dos funcionários. 

A parceria foi ofi cializada 
no dia 23, no Horto do Museu, 
com a presença da diretora- 
geral Cláudia Rodrigues, do 
diretor administrativo Wagner 
Martins, da direção do Sintufrj e 
de vários funcionários da UFRJ.

“A escolha do Museu se deu 
pela parceria com a direção, o 
que possibilitou atendermos à 
reivindicação dos funcionários 
do Museu e também unir a de-
manda do pessoal que trabalha 
nas unidades do centro da ci-
dade. É um local estratégico”, 
explicou Jorge Ignácio.  

Na abertura do evento hou-
ve uma homenagem especial 
ao companheiro Durval Cosme 
Gonçalves Pinto, funcionário 
muito querido e ativo do Museu 
que faleceu recentemente de in-
farto. Ele foi lembrado pela di-
retora Cláudia Rodrigues, pelo 
diretor Jorge Ignácio e pelos 
funcionários presentes. 

A emoção tomou conta de 
todos, e foi aprovada a sugestão 
de o Espaço Saúde levar o nome 

Agora no 
Museu Nacional

de Durval. “Se Durval tivesse tido 
orientação, talvez ele pudesse ter 
tido uma chance de viver mais 
um pouco”, declarou um dos co-
legas, Luiz Cláudio Guerreiro.

Guerreiro, 44 anos, é um dos 
mais entusiasmados com o servi-
ço do Espaço Saúde. “Pra gente 
é muito importante um acom-
panhamento como este. Muitos 
convivem com as dores e não 
têm oportunidade de orientação 
e tratamento”, afi rmou o funcio-
nário, que adquiriu novos hábitos 
quando teve de emagrecer cerca 
de 20 quilos para manter a saúde. 
Outros que estão na expectativa 
são Ivan Rubens, 67, o primeiro 
a se inscrever para avaliação, e 
Luiz Cláudio Spedo, 55 anos, que 
espera diminuir as dores nas arti-
culações do braço.

O Espaço Saúde Durval Cos-
me Gonçalves Pinto já funciona 
no Horto às 2ª, 4ª e 6ª feiras. O 
horário de atendimento é das 8h 
às 14h, e os funcionários que tra-
balham no centro e moram em 
bairros próximos vão poder ter 
mais esse serviço do Sindicato a 
sua disposição. Todos têm de pas-
sar por avaliação com a fi siote-
rapeuta Kelly dos Anjos, que deve 
ser marcada no local nos dias de 
funcionamento do Espaço. Infor-
mações e sugestões pelo e-mail 
espacosaude@sintufrj.org.br.  

Categoria solta a voz no Karaokê

Crack na UFRJ

LURDES, fi sioterapeuta, atende o técnico-administrativo Luiz Guerreiro

Erramos
Na matéria publicada no Jornal 1002 de 22 de outubro, na página 

6, intitulada “Semana de Ciência e Tecnologia na UFRJ mobiliza 300”, 
cometemos um erro ao divulgarmos o número de pessoas envolvidas 
na infra-estrutura entre professores, funcionários e estudantes. Não são 
300 e sim cerca de 1.300 pessoas da UFRJ: 480 professores, 82 técnico-
administrativos, 725 estudantes de graduação e pós-graduação.

Na mesma matéria, na legenda da foto da diretora da Divisão Cien-
tífi ca da UFRJ, informamos que seria a segunda edição do evento, mas 
na realidade foi a nona edição. Pedimos desculpas pelo erro.

No dia 26 de outubro, o 1º 
Concurso Amador de Karaokê 
movimentou o Espaço Cultural 
do Sintufrj. Vinte e quatro pessoas 
concorreram para a seleção da 
disputa fi nal, dia 1º de novembro. 
Foram classifi cados oito felizar-
dos, que travarão uma batalha de 
vozes para ver quem é o melhor.

Então não percam! Nesta 
quinta-feira, 1º de novembro, 
a grande fi nal do 1º Concurso 
Amador de Karaokê. 

Júri
O concurso tem uma comis-

são julgadora composta de três 
funcionários técnico-adminis-

A Prefeitura da UFRJ informou 
que a reunião marcada para o dia 
24 com a Secretaria Municipal 
de Ação Social (SMAS), na qual 
seriam discutidas ações para 
evitar a ocorrência de pontos de 
consumo de crack na Cidade 
Universitária foi substituída por 

3,17%: consulta processual na internet
Entre no www.sintufrj.org.br   /  Dúvidas para 3.17@sintufrj.org.br

Desde o dia 16 de outubro, 
o Sintufrj disponibilizou, via in-
ternet, a consulta processual in-
dividual sobre os 3,17%. E criou 
um endereço eletrônico (3.17@
sintufrj.org.br) para que toda e 
qualquer dúvida possa ser enca-
minhada à assessoria jurídica do 
Sindicato. A direção atual acre-
dita que este canal de comuni-
cação é fundamental para que 
haja transparência nos procedi-
mentos jurídicos. No andamento 
do processo há termos jurídicos 
complexos e grande volume de 
informações, não sendo possí-
vel o atendimento por telefone.  
Então, se você tem alguma dú-
vida, pode enviá-la por e-mail, e 
aguarde que ela vai ser respon-
dida, por e-mail ou mesmo pelo 
jornal ou site, como algumas 
que publicamos a seguir.

Como acessar 
O sindicalizado precisa entrar 

via internet no site do sindicato 
(www.sintufrj.org.br) e nos dois 
campos à direita digitar o núme-
ro do CPF e o número do Siape. 

Acesso negado 
Mesmo digitando os dados 

corretamente nos campos do CPF 
e do Siape é possível que o acesso 
não seja estabelecido. Neste caso, 
o sindicalizado deve enviar men-
sagem sobre este problema para 
o 3.17@sintufrj.org.br com nome 
completo para que a correção seja 
feita. A falta de acesso pode ocorrer 
devido a algum tipo de erro na di-
gitação que cadastrou os dados no 
sistema. 

Dúvidas selecionadas  
Há casos em que no momento 

da elaboração da ação foi detec-
tado que os cálculos elaborados 
pela Procuradoria Federal não 
eram compatíveis com a tese de 
limitação que apresentaram, 
e para evitar problemas foram 
separados para que fosse feito o 
ajuste. 

Outros casos também foram  
de ações ajuizadas que foram re-
jeitadas pelo juiz por algum pro-
blema e necessitarão de ser refor-
muladas, mas serão novamente 
distribuídas e incluídas normal-
mente em cadastro.

Os pensionistas que fi zeram 
opção também terão suas ações 
distribuídas, mas como não se 
enquadram no padrão geral, 

têm um critério de elaboração 
diferenciado e os documentos 
devem ser analisados individu-
almente. O Sintufrj e a assesso-
ria jurídica vêm trabalhando no 
ajuste logístico para dar segui-
mento a estes casos.

Qual a previsão para o des-
fecho processual? 

As ações admitidas vêm ten-
do um rápido desenvolvimento, 
e dependendo da vara e do juiz 
cada processo tem um anda-
mento e decisão  diferenciada.  A 
Procuradoria Federal vem con-
testando todos os casos, e muitos 
já estão na fase de  julgamento. 
Cada um deverá acompanhar o 
andamento de seu processo para 
verifi car o desfecho.

Quem assinou o termo de 
adesão ao passivo da UFRJ 
perde a incorporação do per-
centual?

A opção pela execução indi-
vidualizada não está relaciona-
da com a incorporação, pois a 
renúncia feita se refere apenas 
ao passivo apurado na execução 
coletiva, que está limitada a perí-
odo anterior à incorporação. 

trativos. São eles Dimas, integrante 
do Grupo Tá Ligado; Tonho de 
Rocha Miranda, compositor, pro-
dutor e cantor de samba; e Tião, 

integrante do Coral do Sintufrj. 
Os jurados são voluntários nesse 
primeiro concurso de Karaoquê 
do Sindicato.

uma ação conjunta da secretaria 
da UFRJ e da Subprefeitura da Ilha, 
naquele mesmo dia, com a retirada 
dos usuários que se instalaram na 
Avenida Brigadeiro Trompowski, 
próximo ao campus, com a co-
locação de grades em alguns dos 
acessos. Segundo o prefeito Ivan 
Carmo, a reunião foi transferida 
para o dia 7 de novembro, na 

qual participarão  especialistas 
da Escola de Serviço Social,  dos 
Institutos de Psicologia e de 
Psiquiatra.

Blitz contra sequestro  
Segundo a Prefeitura, a Polícia 
Militar voltou a realizar blitz na 
Cidade Universitária, porque os 
casos de sequestro relâmpago 
também voltaram a se intensifi car.  
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MOVIMENTO

Audiência pública já!

 

         

Na falta de transparência sobre a Ebserh 
e na ausência de debates amplos sobre a 
instalação da empresa nos HUs, surgem 
movimentos isolados e desorganizados. Um 
deles, na semana passada, foi o de extraqua-
dro no HUCFF.

O Sintufrj entende e acha importante que 
os extraquadro se organizem e busquem 
respostas quanto a sua permanência no 
hospital e à fonte pagadora de seus salários. 
Mas existem muitas questões que precisam 
ser esclarecidas para que estes profi ssionais 
possam se organizar para alcançar suas 
reivindicações. 

Esclarecemos que a Ebserh não é a solu-
ção oferecida pelo governo, pois não garante 
a absorção de todos os extraquadro dos 46 
hospitais universitários. 

Segundo informações obtidas no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre por técnico do 
Ministério do Planejamento, a Ebserh não 
absorverá os cargos extintos no PCCTAE 
(Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Ad-
ministrativos em Educação). Exemplo: higie-
nização, vigilância, maqueiros, mensageiros, 
porteiros, nutrição, produção, lavanderia. A 
Ebserh funcionará com um plano de metas, as 
quais  em nenhum momento foram discutidas 
com a universidade ou com as instâncias que 
fazem controle social na Saúde neste país.  
Isto signifi ca que, de acordo com o plano 
de metas da empresa para os nossos HUs, 
não se sabe o número de leitos a oferecer, 
a quantidade de atendimentos à população, 
quais serão as pesquisas e como elas estarão 
inseridas neste plano de metas e também não 
há informações sobre os cursos e a extensão 
dentro das unidades hospitalares. Se essas 
informações não estão transparentes para 
análise, não temos hoje como afi rmar nem 
mesmo que o perfi l dos hospitais universitá-
rios está garantido! 

Quando um grupo de extraquadro se 
reúne e resolve criar documentos, solicitar 
audiência aos órgãos máximos da instituição 
e tenta resolver problemas sem a represen-
tação classista, abre-se espaço à vulnerabi-
lidade para a não obtenção de respostas que 
atendam aos seus objetivos. A legitimidade 
de uma luta está na representação sindical. 
Na UFRJ temos para os docentes a Adufrj, 
para os técnicos-administrativos, o Sintufrj, 
e para os estudantes, o DCE. Não sendo 
assim, as propostas, comissões, documentos 
etc. não têm legitimidade institucional. É um 
risco acreditar em promessas que não estão 
neste patamar de organização.

Cento e trinta e seis delegados 
de 32 entidades participaram da 
plenária nacional do setor das 
federais realizada pela Fasubra 
nos dias 19 e 20 de outubro, em 
Brasília, cuja pauta foi o balanço 
da greve da categoria. Quatro 
técnicos-administrativos indicados 
pela assembleia representaram a 
categoria na UFRJ nos debates e nas 
deliberações sobre as novas lutas.  

Para a maioria dos delegados, a 
greve deste ano foi vitoriosa, porque 
a força da mobilização da categoria 
conseguiu mudar o cenário inicial, 
que era tenebroso, e o governo teve 
que negociar com a Fasubra. “As 

Apesar dos apelos das bancadas dos técnicos-administra-
tivos e dos estudantes, e de parte dos conselheiros-professores, 
o reitor Carlos Levi reluta em programar a discussão sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) no 
Conselho Universitário (Consuni). Na verdade, o ideal seria 
que a Reitoria convocasse audiência pública para dar opor-
tunidade a toda a comunidade universitária de se informar 
a respeito da Ebserh e poder opinar com conhecimento de 
causa sobre se a UFRJ deve ou não abrir mão da gestão dos 
hospitais universitários para essa empresa. 

Na sessão do Consuni de quinta-feira, 25, a Ebserh so-
mente foi citada depois que o diretor do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho ocupou um bom tempo da 
reunião relacionando os problemas da unidade, conforme 
já vem fazendo em vários fóruns da universidade. Ele age 
como se justifi casse a intenção da Administração Central em 
aderir à Ebserh. Às intervenções de conselheiros favoráveis à 
realização de audiência pública ou pelo menos de abertura 
do debate no órgão superior, o reitor respondeu, mais uma 
vez, com evasivas.

Carlos Levi disse que considera importante a discussão 
para esclarecer dúvidas e subsidiar a deliberação do Con-
suni sobre a Ebserh com segurança, mas concluiu apenas 
profetizando:“Essa discussão se 
dará sem problemas”. Nilson 
Theobald, conselheiro técnico-
administrativo, reafi rmou que o 
papel da Ebserh e a sua relação 
com a universidade precisam ser 
bem discutidos para não pôr em 
risco a autonomia universitária. 

O representante dos pós-gra-
duandos, André Augustin, que já 
foi atendido no Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre, unidade 
hospitalar usada como modelo 
a ser adotado pelo restante dos 
HUs, foi categórico: “Embora 
seja um hospital do Estado, cus-
teado com recursos do Sistema 
Único de Saúde e do Ministério 
da Educação, no atendimento 
segue o modelo particular. Isso 

prova que a Ebserh veio para privatizar os HUs. Por isso rei-
vindicamos audiência pública, mas o reitor não aceitou, ale-
gando que a Ebserh será discutida no Consuni. Mas quando?”               

O decano do Centro de Filosofi a e Ciências Humanas 
(CFCH), Marcelo Corrêa e Castro, manifestou a mesma preo-
cupação com a autonomia universitária que o representante 
técnico-administrativo: “O CFCH tem documento aprovado 
no Conselho de Centro contrário à Ebserh, porque entende-
mos que o gerenciamento dos HUs por essa empresa é um ca-
minho incompatível com a autonomia universitária”.

No entendimento do decano, a discussão que deve ser fei-
ta na universitária não é sobre gerenciamento dos problemas 
dos HUs, conforme insiste a Reitoria. “Temos uma discussão 
de fundo que está sendo minimizada, que é sobre o modelo 
de gestão e da autonomia da universidade diante das políti-
cas do governo. Além disso, a discussão pressupõe pontos de 
vista diferentes, portanto, não adianta uma sucessão de falas 
de diretores de HUs apresentando seus problemas. Queremos 
outras vozes com outras soluções que não seja a Ebserh. Falta 
de pessoal, precariedade das instalações e todas as outras di-
fi culdades levantadas ocorrem em toda a UFRJ, e não apenas 
nos hospitais,” afi rmou. 

Plenária avalia a greve como vitoriosa
Fasubra

greves foram pipocando país afora 
e o ministro da Educação não teve 
outro jeito senão chamar para con-
versar”, relembrou a coordenadora-
geral da Federação, Janine Teixeira.

Avanço na Carreira 
A conclusão da plenária, se-

gundo a dirigente, foi que os 15,8% 
foram recusados e aceitos na hora 
certa, numa negociação fi nal com 
o governo que resultou no fortale-
cimento da Carreira dos técnicos-
administrativos em educação. 
“Conseguimos a extensão do anexo 
(titulação) para toda a categoria, 
e, hoje, o pessoal do nível A ao E 

recebe pela especialização que faz; 
aumentamos o step; e garantimos 
a formação dos grupos de trabalhos 
compostos pelo MEC, Fasubra, 
Sinasef e pelo Ministério do Pla-
nejamento sobre Democratização, 
Terceirização, Reposicionamento 
de Aposentado e Racionalização 
e Dimensionamento”, relaciona 
Janine.

Desta segunda-feira, 29, à 
quarta-feira, 31, os GTs se reúnem 
e dão início aos trabalhos. A dinâ-
mica e a agenda das reuniões foram 
decididas conjuntamente pelas 
entidades e pelo governo, informou 
a coordenadora da Fasubra.

Entre deliberações está o “Não!” à  Ebserh

A plenária aprovou o lançamento da campanha pela revogação 
da reforma da Previdência Social de 2003 e a retomada do movimento 
nacional contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 
seminários e luta nos Conselhos Universitários, e participação efetiva 
na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde.

Daqui para a frente, a Fasubra também colocará sempre na pauta, 
em todos os debates e negociações com o governo, a ascensão funcional; 
implementará a campanha nacional pela jornada de 30 horas (turnos 
contínuos e jornada ininterrupta), priorizará a luta pela data-base na 
campanha salarial de 2013, em conjunto com o Fórum de Entidades; e 
pressionará o Congresso Nacional pela aprovação da PEC 555/06, que 
acaba com a contribuição previdenciária de 11% sobre o benefício de 
aposentados e pensionistas que excede o teto do INSS.   

EDITORIAL

UMA das manifestações no Consuni pela audiência pública sobre a Ebserh
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SIBI

Samantha, em resumo, ele colocou 
em prática a ideia da biblioteca 
como prestação de um serviço vin-
culado às demandas de informação 
do usuário, em contraponto à noção 
de que é um arquivo de museu.

Samantha explica que o ele-
fante estilizado nos cartazes de 
divulgação simboliza, na cultura 
indiana, tanto o conhecimento 
quanto o espírito de colaboração.

Grande evento
Toda a equipe do Sibi (que 

envolve diretamente 14 bibliote-
cários e uma secretária) trabalha 
na organização do evento. “É um 
evento grande, envolve acadêmicos 
de vários institutos, inclusive gente 
de fora do país que vem para as 
palestras”, explica a coordenadora.

Além da coordenação do Sibi, 

Em sua nona edição, o Ciclo de 
Estudos em Ciência da Informação 
(Ceci), organizado pelo Sistema de 
Bibliotecas e Informações da UFRJ 
(Sibi), vai abordar “as boas práticas 
em bibliotecas”. O ciclo é realizado 
a cada dois anos, embora o último 
tenha sido adiado em virtude de a 
UFRJ ter sediado o Seminário Na-
cional de Bibliotecas Universitárias 
na mesma época. Segundo Eneida 
de Oliveira, responsável pelo Centro 
Referencial do Sibi e substituta 
eventual da coordenadora Paula 
Mello, o Ceci foi criado em 1987 
para ser o Fórum de discussão entre 
os bibliotecários que atuam nas 47 
bibliotecas da UFRJ, “para discutir 
suas questões e encontrar respostas, 
saídas e a implantação de novos 
serviços e processos”. 

 Com o propósito inicial de 
estabelecer um espaço de discussão 
na UFRJ sobre temas relacionados 
à Biblioteconomia e à Ciência 
da Informação, o evento tomou 
vulto, e agora reúne profissionais 
e estudantes de outras instituições 
públicas e privadas, até do exterior.

Na última edição, o encontro 
reuniu cerca de 400 pessoas. Sa-
mantha Pontes, que faz parte da 
coordenação do IX Ceci, informa 
que até agora há 305 inscritos.

Este ano o Ceci homenageia  
um baluarte da biblioteconomia 
mundial, Shiyali Ramamrita 
Ranganathan. Em 2012 faz 120 
anos de seu nascimento e 40 de 
sua morte. “Entre outras obras, 
ele formulou, na década de 30, as 
cinco leis da biblioteconomia. Hoje 
a gente quer ver nas discussões as 
propostas de fôlego da obra desse 
pensador, além de matemático e 
filósofo, no pensamento moderno 
da Biblioteconomia e da Ciência da 
Informação”, diz Samantha.

As cinco leis são: os livros são 
para uso; a cada livro, seu leitor; 
a cada leitor, seu livro; poupe o 
tempo do leitor e a biblioteca é um 
organismo em expansão. Segundo 

O Ciclo de Estudos em 
Ciência da Informação, or-
ganizado pelo Sistema de 
Bibliotecas e Informações 
da UFRJ (Sibi), será realiza-
do dias 4 e 5 de dezembro, 
no auditório do Roxinho, 
CCMN, Cidade Universitária. 
O tema será “As Bibliotecas 
Universitárias do Século XXI 
e a Obra de Ranganathan”. 
Fazem parte da programação 
conferências de especialistas e 
mesas temáticas. A exposição 
“Boas práticas nas bibliotecas 
da UFRJ” apresentará a produ-
ção das 47 bibliotecas da UFRJ 

Serviço
através de banners. 

As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas através de for-
mulário no site www.sibi.ufrj.
br/ceci9, onde consta também 
toda a programação do evento, 
procedimentos e cronograma 
para submissão de trabalhos. 
Vagas são limitadas. O Sibi 
coordena ações que integram 
as bibliotecas da UFRJ sob 
o aspecto educacional e ad-
ministrativo, e implementa 
políticas de planejamento e 
gerenciamento de tecnologias 
e de desenvolvimento de acer-
vos e serviços de informação.

todas as bibliotecas também estão 
envolvidas, em especial com a 
elaboração da exposição “Boas 
práticas nas bibliotecas da UFRJ”. 
Os banners, que apresentarão o 
trabalho de todas as unidades com 
o objetivo de divulgar suas boas 
práticas, vão formar uma exposição 
itinerante por toda a universidade 
para mostrar o que é o Sibi.

Além do pessoal da coordena-
ção e das bibliotecas, há também 
uma comissão local formada por 
profissionais do CCMN e do Centro 
Cultural Horácio Macedo.

As organizadoras lembram 
que é importante a presença das 
equipes das bibliotecas, e sugerem 
aos diretores das unidades que não 
só participem, como se inteirem da 
importância do evento e liberem os 
servidores.

Homenagem ao Dia do Servidor Público
Dias 8 e 9 de novembro, a partir das 12h
pilotis da Reitoria

Shows - Artesanato 
Feira MIX - DVST  

Oficinas do Sintufrj  
Espaço Saúde do Sintufrj  

GastronomiaParticipe!

Programação:

Realização

PR-4/DVDE
Apoio

PR-4/SDC  

Homenagem ao pensador Ranganathan
As cinco leis do pensamento moderno da Biblioteconomia e da Ciência da Informação são: os livros são para uso; a cada livro, 
seu leitor; a cada leitor, seu livro; poupe o tempo do leitor e a biblioteca é um organismo em expansão.  A biblioteca presta um 
serviço vinculado às demandas de informação do usuário em contraponto à noção de que é um arquivo de museu.

PARTE da equipe do Sibi: Miguel Amorin (bibliotecário de sistemas), Eliane Souza Ribeiro (secretária), Roseli Frochtengarten 
(bibliotecária e atua no apoio ao Portal Capes, entre outras funções), Eneida de Oliveira (bibliotecária, responsável pelo Centro 
Referencial do Sibi) e Samantha Pontes (bibliotecária da Divisão de Processamento Técnico)
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Confira as explicações de 
Gildélia sobre insalubri-
dade e aposentadoria:

“Em 2006 
saiu um 
a c ó r d ã o 
do TCU di-
zendo que 
o servidor 
p ú b l i c o 
p o d e r i a 
incorpo-

rar insalubridade, isto é, contar 
o tempo da insalubridade.

 Em novembro de 2007 por-
taria do Ministério do Planeja-
mento autorizou a contagem 

CATEGORIA

No dia 24 de outubro a direção 
do Sindicato realizou reunião com 
os funcionários do Museu Nacional 
com a participação da diretora da 
Divisão de Legislação da Pró-Rei-
toria de Pessoal (PR-4), Gildélia de 
Oliveira. O pedido partiu de Wander 
Siqueira, chefe do Departamento 
Pessoal da unidade, para esclare-
cer dúvidas sobre insalubridade e 
aposentadoria. 

Esta é a segunda reunião no 
museu solicitada pelos funcioná-
rios. Segundo Wander Siqueira, 
devido às mudanças na lei sempre 
é necessário prestar informações 
ao funcionário, para que este possa 
entender as mudanças na sua vida 
funcional, “por isso fiz o convite à 
PR-4, às unidades e à direção do 
Sindicato”.

Insalubridade: tema vasto e complexo
Esta reunião no museu faz parte 

também das reuniões de unidade 
promovidas pelo Sindicato para 
debate com os trabalhadores sobre 
suas demandas nos seus locais de 
trabalho. Nestas reuniões, a direção 
verificou a enorme quantidade 
de dúvidas sobre aposentadoria, 
por este motivo decidiu produzir 
uma cartilha explicativa para os 
funcionários.

Uma novidade apresentada por 
Gildélia foi de que a PR-4, a partir 
de 2013, irá realizar cursos voltados 
para todos os cargos para que os 
funcionários possam se aposentar 
melhor. “Verificamos que a maioria 
das pessoas ao se aposentar não 
estava caminhando na carreira 
porque estavam se aposentando no 
nível inicial”, afirmou.

de tempo até 11/12/1990. Esse 
tempo era CLT que exercia cargo 
num órgão público federal. As-
sim, foi contado todo esse tempo. 

Mas é preciso ficar claro pri-
meiro o tempo de CLT e depois o 
tempo do mandado de injunção. 

Para o tempo CLT, só tinha 
duas provas: um documento de 
comprovação e o contracheque. 
E aí fizemos essa averbação 
praticamente de todo mundo, o 
tempo CLT.

Em junho de 2010 saiu o 
mandado de injunção, que 
obriga o laudo pericial. Tem 
que ter documento da DVST que 

comprove que o funcionário 
pode receber a insalubridade. 
Tem um mito que as pessoas vão 
perder. Não é isso. O mandado 
de injunção conta tempo. Pra-
ticamente temos 70% de todos 
os servidores da UFRJ averbados 
no mandado de injunção. Não 
tem nada de mau.

Só tem um complicador. Se o 
servidor trabalhou todo o tempo 
num local insalubre, esse servi-
dor tem direito (seja homem, 
seja mulher com 25 anos de tra-
balho corrido) à aposentadoria 
especial. Essa aposentadoria não 
é legal, porque é pela média arit-

mética, e a correção do salário 
é o mesmo índice do INSS. Com 
isso o salário fica muito baixo. 
Mas não temos ainda nenhum 
caso ainda, de 2007 a 2012, nessa 
situação. Isso só acontece com a 
aposentadoria especial.

Se o funcionário pegar seu 
tempo efetivo de trabalho na 
UFRJ, mais o tempo de CLT, se 
trabalhou em firma privada, 
mais a licença-prêmio, e somar 
isso tudo e der 35 anos para ho-
mem e 30 para mulher, o servidor 
não cairá na média aritmética. 
Então averbar o tempo insalu-
bre é bom para todo mundo. 

Para entender
O servidor só cairá na média 
aritmética se for se aposentar 
pela especial.”

Atualmente, para concessão 
de percentuais, segundo explica-
ções de Gildélia, a unidade tem 
de pedir a visita do perito da 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) no local de trabalho do 
funcionário para avaliação. 
Com o laudo da DVST é que se 
inicia o processo para a conces-
são. Muitas vezes o funcionário 
não concorda com o laudo e 
pode encaminhar à PR-4, atra-
vés de seu departamento pessoal, 
um pedido de reavaliação.

A possível transferência do 
Serviço Social do CAp para a 
Superintendência Geral de Polí-
ticas Estudantis (SuperEst) será 
discutida no Conselho Pedagó-
gico (Cope) dia 30 de outubro. 

Segundo Cristina Lopes, su-
plente da representação técnico-
administrativa no Cope, não é 
intenção da direção a extinção 
do Serviço Social no CAp, por 
isso foi pautada a questão para 
se debater qual o tipo de trabalho 

CAp: problemas caminham para solução

O conflito existente entre a direção 
do Colégio de Aplicação (CAp) e os 
funcionários devido à reposição de 
aulas aos sábados por conta da greve 
foi solucionado. A direção resolveu 
aceitar a proposta de escala apresen-
tada pelos funcionários para reposição 
até março de 2013. 

O impasse começou com a rejeição 
pela direção da proposta de escala dos 
funcionários, criando assim um clima 
de animosidade entre ambas as partes. 
Ela exigia que todos os funcionários 
trabalhassem aos sábados sem que 
houvesse a necessidade de todos os 
setores estarem abertos nesse dia.

Após algumas reuniões com o 

Direção retoma diálogo com os funcionários
Sindicato, os funcionários foram 
construindo reuniões entre si e se 
organizaram para retomar o diálogo 
com a direção. Eles conseguiram 
argumentar que a escala apresen-
tada dava conta das necessidades 
de funcionamento da escola aos 
sábados sem prejuízo para os alunos. 
A direção acabou se convencendo e 
aceitou a proposta, dando fim a um 
problema que se arrastava desde o 
fim da greve. 

Sendo assim, o processo de 
reivindicação dos benefícios en-
caminhado pelo Sindicato à PR-4 
fica superado por esta decisão da 
direção do CAp.

Conselho discute Serviço Social

que será desenvolvido no colégio 
para melhor atender ao interesse 
dos alunos e da instituição.

Na edição do jornal 1001, de 
15 de outubro, o Sintufrj denun-
ciou a possibilidade de extinção 
do Serviço Social, um serviço 
fundamental para o trabalho 
pedagógico de uma escola de 
educação básica e só conquistado 
pela comunidade acadêmica em 
2010. E cobrou o debate com a 
comunidade. 

Noemi de Andrade, Wander 
Siqueira e Gildélia de Oliverira 
falam para uma plateia atenta
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CULTURA

“A gente canta para ser feliz”
Segundo a cantora lírica e 

regente do coral do CT, Carol 
Carvalho, o coro é integrado por 
funcionários, alunos e professo-
res, que se reúnem uma ou duas 
vezes por semana, das 12 às 13h, 
por lazer. “A gente canta para ser 
feliz”, resume ela.

O Coral foi formado em 2005 
pela Escola de Química.  Em 2009, 
foi adotado pelo CT, e hoje conta 
também com o apoio do Instituto 
de Química. Para Carol, participar 
de um coro traz inúmeros bene-
fícios, a começar pelo incentivo 
aos participantes de vencerem a 
timidez e conseguirem se expor, o 
que, segundo ela, ajuda até mesmo 
na hora e apresentar seminários. 
“Eles aprendem uma linguagem 
diferente, a ter sensibilidade, e 
atuação em grupo”. No dia 8 
de dezembro o coro participa de 
um encontro de corais no Clube 
Piraquê, na Lagoa.

Ao alcance de todos
O regente do Lirae Angelicum, 

Rodrigo d’Aguila, que é também 
diretor artístico do grupo, explica 
que, embora a maioria dos alunos 
do coro seja da Escola de Música 
da UFRJ, o coral é independente 
e tem repertório extracurricular.

Emocionante encontro de vozes
O 1º Encontro de Corais do Sin-

tufrj, realizado no início da tarde 
do dia 22, emocionou o público, 
tamanha a beleza que produziu 
a confluência da poesia, da me-
lodia e da harmonia das canções 
entoadas pelos coros presentes ao 
evento: Canto Coral do Sintufrj, 
Coro Lirae Angelicum e Coral do 
Centro de Tecnologia.

A coordenadora-geral do Sin-
tufrj Neuza Luzia agradeceu aos 
corais que atenderam ao convite. 
“Acreditamos que cultura é algo 
fundamental na formação de um 
cidadão. Principalmente o cidadão 
político. O Sindicato não deve se 
ater à luta salarial apenas. É im-
portante que ajude o trabalhador 
a se apropriar do saber, da cultura 
como uma contribuição na sua 
formação crítica para que possa 
lutar por uma sociedade justa e 
igualitária. Precisamos continuar 
com iniciativas como esse encon-
tro”, declarou Neuza.

O Coral do Centro de Tecnolo-
gia, regido por Carol Carvalho, foi 
o primeiro a se apresentar. Carol re-
tribuiu o convite: convidou o coral 
do Sintufrj para participar, em 3 de 
dezembro, da Semanarte do CT. O 
Coral do Centro de Tecnologia en-
toou os arranjos preparados para 
as músicas “Todo o sentimento”, 
de Chico Buarque, “Bem que se 
quis”, de Pino Daniele e Nelson 
Mota, e “Samba do Arnesto”, de 
Adoniran Barbosa. 

O regente Cyrano Moreno Sa-
les abriu a apresentação do Coral 
do Sintufrj com a interpretação 
comovente da canção folclórica 
da África do Sul “Freedom is 
Coming”. Em seguida, o coro 
entoou “Penas do Tiê”, de Hekel 
Tavares e Nair Mesquita, e “Ai 
que saudade d’ôcê”, de Vital 
Farias, ambas com arranjo de 
Cyrano Sales.

O Coro Lirae Angelicum, re-
gido por Rodrigo d’Aguila, en-

toou as canções sul-africanas 
“Siyahamba” e “Singabahamba 
Yo” e animou o público com “Oh, 
Happy Day”, de Edwin Hawkins, 
concluindo a apresentação.

Por fim, houve a troca de con-
gratulações entre os membros dos 
corais e a coordenação do Sintufrj, 
acompanhada de um delicioso bufê. 

O encontro foi todo registrado 

em vídeo. Em retribuição aos com-
ponentes dos coros que atenderam 
ao chamado da entidade, o Sindicato 
irá presenteá-los com uma cópia 
do filme.

Helô Tenório, uma das inte-
grantes do Lirae, bacharelanda 
em canto pela Escola de Música da 
UFRJ em 2011, está no coral desde 
novembro de 2011 e também canta 
na UFRJazz Ensenble. “Todo mun-
do deveria cantar. Cantar é arte! E 
está ao alcance de todos. É só ter 
vontade e força. E essa iniciativa 
do Sintufrj foi muito importante e 
deveria se repetir. A consagração de 
quem está neste processo é a apre-
sentação. O Sindicato nos dar esta 
oportunidade, é ótimo”, diz ela. 

Sintufrj organiza mais um 
encontro

O regente Cyrano Sales elo-
giou o Sindicato por possibilitar 
aos alunos apresentarem o que 
têm de melhor. Segundo Cyrano, 
o Canto Coral do Sintufrj tem 
quase dois anos e é um lugar de 
lazer, de prazer, e que a atividade 
traz benefícios até mesmo para a 
saúde, porque todos aprendem, por 
exemplo, a respirar corretamente, 
a elaborar a voz e aprimorar o 
espírito de conjunto. “No início, 
todos queriam cantar como solis-
tas, sozinhos. Então, era um mix 
de vozes independentes, o que é 
normal. Mas ao longo do tempo 
as vozes foram compondo umas 
com as outras. Agora, um naipe 

(grupo de vozes) de sopranos, ou 
de contraltos, é escutado como 
uma só voz. É muito importante 
o trabalho em conjunto. Foi uma 
evolução. É um coral de amigos. 
Ninguém se sobrepõe a ninguém”, 
elogia.

O regente planeja novas inicia-
tivas. Uma delas é a Peregrinação 
de Natal, em que o coro percorrerá 
os centros da UFRJ e a Reitoria, 
para levar o espírito natalino 
através das belas canções típicas. 
Outra proposta é a organização de 
um encontro de corais de Natal, 
possivelmente na segunda semana 
de dezembro.

Para a coordenadora-geral do 
Sintufrj Chantall Russi, que idea-
lizou o evento em conjunto com 
o coordenador do Sindicato Jorge 
Ignácio, a cultura abre mentes, 
favorece o despertar crítico e o 
crescimento pessoal: “O Sindicato 
quis colaborar com isso, ampliar 
horizontes. Por isso oferece as 
oficinas de Arte, Dança, Música e 
Canto. Que outros funcionários se 
agreguem às oficinas e ao nosso 
grupo de canto”.

Jorge da Silva é assistente em 
administração, do Setor de Apo-
sentados da Divisão de Legislação 
da Pró-Reitoria de Pessoal e um 
dos mais antigos participantes 

do Coral do Sintufrj. Ele redigiu 
a homenagem lida no evento e 
alerta: “O coral é importante 
para todos os servidores. Faz 
com que as pessoas se integrem, 
o que faz deste um grande gru-
po. Todos aqui somos grandes 
amigos”. Uma das integrantes 
mais recentes, Darlene Duarte, 
funcionária da Escola de Belas 

Na abertura do evento, a coordenadora de Administração e 
Finanças do Sintufrj, Vera Teles, leu a homenagem de Jorge da 
Silva, assistente em administração, Setor de Aposentados da 
Divisão de Legislação da PR-4, um dos alunos da oficina. 

“Canto Coral é o encontro de vozes. Tem como objetivo propiciar 
benefício à saúde, satisfação e contentamento para os servidores 
que, depois de um dia de trabalho cansativo e estressante, têm 
um encontro marcado no Espaço Cultural do Sintufrj. (...) É um 
momento de descontração, prazer e tranquilidade. (...)  Além disso, 
essa interação social entre colegas e amigos cria também um elo 
de amizade, mais presente no dia a dia. O Canto Coral do Sintufrj 
é prazeroso para quem cante e encanta a quem ouve. Uma entre 
tantas outras atividades desenvolvidas por essa administração que 
tem como princípio zelar pelo bem-estar do funcionário.

Parabéns ao regente Cyrano Moreno Sales, que, com sua 
dedicação, competência e simplicidade, desenvolve seu trabalho, 
colaborando com servidores que nunca pensaram que pudessem 
cantar com tanta harmonia. Parabéns também ao grupo que se 
dedicou para que nós pudéssemos realizar o 1º encontro de corais 
do Sintufrj.”

Artes, gosta muito de cantar. 
Está na oficina há apenas 
alguns meses, mas já admite: 
“A música é importante para a 
minha vida. Faz-me sentir es-
timulada. Esta é uma iniciativa 
muito boa do Sintufrj, assim 
como esse encontro que espero 
que se repita mais vezes”. 

Homenagem de um aluno

SUCESSO: reunião de talentos no Encontro promovido pelo Sindicato no Espaço Cultural

CORAL do Sintufrj CORO Lirae Angelicum CORAL do Centro de Tecnologia da UFRJ
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sociedade

Ainda este ano, logo após o resultado das urnas do segundo turno 
das eleições municipais, o Senado deverá começar a analisar o projeto 
que garante a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país 
para a educação. A previsão é do próprio Ministério da Educação com 
base no interesse que a matéria tem para os novos prefeitos, os atuais 
governadores e o governo federal.

No dia 16 de outubro, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
da Câmara aprovou o texto final do Projeto nº 8.035/2010 que estabelece 
as metas para o período de 2011 a 2020 do novo Plano Nacional de 
Educação (PNE) e destina 10% do PIB às políticas de educação. 

Vitória dos movimentos
organizados
No dia 26 de junho, o projeto foi aprovado por uma comissão especial 

da Câmara, quando foi incluído no texto final a destinação à educação 
dos 10% do PIB. O fato foi bastante comemorado pelos movimentos so-
ciais e estudantis. Naquele momento o texto só não seguiu direto para o 
Senado porque 80 deputados apresentaram recurso pedindo que o projeto 
fosse votado em plenário. Mas em setembro o recurso foi retirado e o 

O Conselho Universitário 
aprovou, na quinta-feira, 25, a 
proposta de distribuição interna 
do total de recursos que a uni-
versidade contará em 2013 para 
fazer frente a todas as despesas. 
De acordo com o pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças (PR-3), Carlos Rangel 
Rodrigues, a UFRJ receberá R$ 
416 milhões: R$ 360.429.948,00 
de custeio e R$ 56.221.248,00 de 
investimento. Desse valor, 18,4% 
serão destinados à assistência 
estudantil. E R$ 2.498.692,00 

A política de cotas raciais, já 
aprovada para as universidades 
federais, pode ser estendida para 
o serviço público. Uma proposta 
foi elaborada pela Secretaria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir) e 
está sob análise da Casa Civil.

Pela proposta da Seppir, a 
aplicação das cotas seria em 
três áreas: educação, trabalho 
e cultura-comunicação. Ainda 
não está definido o percentual 
que seria reservado para os 
negros, mas a Seppir defende 
uma cota de 30%. Depois da 
análise da Casa Civil, a proposta 
deve ser enviada ao Congresso 
Nacional até novembro.

A ideia do governo é anun-
ciar um novo pacote de políticas 
afirmativas ainda este ano. No 
caso do ingresso no serviço 
público, a medida valeria 
para cargos preenchidos por 
concursos e para os cargos 
comissionados. 

A taxa de desemprego registra-
da em setembro (5,4%) é a menor 
para o mês desde o início da série 
histórica do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2002. Os dados fazem parte 
da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME), divulgada dia 25 pelo 
IBGE. O levantamento inclui as 
regiões metropolitanas de Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio 
de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Em setembro, o Rio de Ja-
neiro e Salvador apresentaram 
a menor taxa de desocupação da 
série histórica da pesquisa: 4,4% 
e 6,2%, respectivamente. A queda 
deve-se ao aumento das ativida-
des nestas capitais nos últimos 
meses, indicando um mercado 
movimentado.

O rendimento médio no con-
junto das regiões metropolitanas 
subiu de R$ 1.768,89, em agosto, 
para R$ 1.771,2, em setembro. 
No mesmo mês do ano passado, o 
valor era R$ 1.697,73.

Fonte: Agência Brasil

10% para a educação: decisão está no Senado
projeto não precisou ir à votação 
no plenário da Câmara.

Atualmente, a União, os es-
tados e os municípios aplicam, 
juntos, pouco mais de 5% do PIB 
em educação. Na proposta original 
do novo PNE, o Poder Executivo 
previu investimento de 7% do 
PIB durante a vigência do plano. 
Mas o índice foi sendo ampliado 
gradualmente pelo relator, depu-
tado Ângelo Vanhoni (PT-PR), até 
atingir 8% em seu último relatório, 
segundo relato da Agência Câma-
ra. Porém, a pressão firme dos 
movimentos ligados à educação 
levou à aprovação do percentual 
de 10% do PIB, que será, agora, 
examinado pelo Senado.   

UFRJ: orçamento de 2013 não chega a R$ 500 milhões

Queda recorde de desemprego em 10 anos

Cotas 
raciais para 
o serviço 
público

entrarão na divisão do Orçamento 
Participativo.

A universidade ainda tem 
acumulado um superávit de R$ 
37.279.000,00 à espera de libera-
ção pelo governo. No momento, a 
expectativa da PR-3 é do governo 
autorizar – até o dia 25 de novem-
bro (ou, então, prorrogar o prazo) 
– a universidade a gastar os créditos 
em caixa de R$ 18.712,74,80.  Esse 
dinheiro, segundo o superintenden-
te-geral de Planejamento e Desen-
volvimento, George da Gama, será 
usado para pagamento de diversas 

despesas, incluindo salários dos 
extraquadro.

Embora os recursos destinados 
pelo governo ainda não sejam o 
esperado pela universidade, pois as 
demandas acumuladas pelas uni-
dades à época em que a instituição 
sobrevivia com muito menos de cem 
milhões por ano são enormes, o reitor 
Carlos Levi comemorou os números 
apresentados pela PR-3, lembrando: 
“Hoje temos alguma capacidade de 
alocar recursos, enquanto tempos 
atrás corríamos atrás de dinheiro 
para despesas básicas”.   

Pnad revela queda
da desigualdade
Há pouco mais de um mês o 

IBGE divulgou dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) de 2011. 

A pesquisa indica que o cres-
cimento da renda foi maior nas 
classes de rendimento mais baixas. 
De 2009 para 2011, o rendimento 
médio mensal real de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, ocupadas e com 
rendimento, cresceu 8,3%. 

O maior aumento nos rendi-
mentos de trabalho (29,2%) foi 
observado nos 10% com rendimen-
tos mais baixos. 

Com isso, o Índice de Gini 
para os rendimentos de trabalho 
no Brasil recuou de 0,518 em 
2009 para 0,501 em 2011 (quanto 
mais próximo de zero, menos 
concentrada é a distribuição dos 
rendimentos). 

Empregos
De 2009 para 2011, houve 

um aumento de 3,6 milhões de 
empregados com carteira de tra-
balho assinada no setor privado. 
No total de empregados no setor 
privado, 74,6% tinham carteira de 
trabalho assinada. 

Educação
Em 2011, a população de 10 

anos ou mais de idade tinha, em 
média, 7,3 anos de estudo.  De 2009 
para 2011, a taxa de escolarização 
(percentual de estudantes de um 
grupo etário em relação ao total 
do grupo) das crianças entre 6 e 
14 anos de idade aumentou em 
0,6 ponto percentual, chegando 
a 98,2%. Já para os jovens entre 
15 e 17 anos, o percentual caiu 
de 85,2% para 83,7% no mesmo 
período.

Redução de desigualdade
Segundo alguns veículos da 

imprensa, o quadro que se sobres-
sai da pesquisa é que os avanços 
sociais registrados desde 2004 e 
associados ao governo Lula con-

tinuaram no governo Dilma. A 
aprovação pessoal de Lula atingiu 
o recorde de 87%, segundo pesquisa 
do Ibope de dezembro de 2010. A 
aprovação pessoal da presidente 
Dilma se manteve em 77%, tam-
bém segundo o instituto, divulgada 
em 26 de setembro.

O relatório completo do IBGE encontra-se disponível para consultas na internet:  http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/default.shtm.
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Dias 12, 13 e 14 de novembro

Tá chegando a hora!

Está chegando a hora de irmos às urnas 
eleger os companheiros que conduzirão 

nossas lutas nos próximos dois anos

Este compromisso é inadiável. Faça a sua parte e vote na eleição do Sintufrj. 
Podem votar os técnicos-administrativos e docentes – ativos, aposentados 

e licenciados – filiados ao Sindicato até o mês de setembro de 2012 e que 
estejam em dia com suas obrigações estatutárias.

Na hora do voto, identifique-se apresentando ao mesário um documento 
de identidade (oficial) com foto. 

O voto por procuração não é permitido.
Se a cédula for marcada com mais de uma chapa, ou faltar a rubrica de 

pelo menos um mesário, o voto será anulado.
Haverá seções eleitorais em todas as unidades e centros da UFRJ, incluindo 

os mais afastados e os isolados dos campi.
Horário da votação 

 Das 9h às 17h e das 8h às 19h nas unidades não hospitalares com fun-
cionamento noturno.

 Das 7h às 20h nas unidades hospitalares.

AposentAdos 
A urna dos aposentados ficará no Espaço Cultural do Sintufrj, no Fundão; mas 

os aposentados poderão votar em qualquer urna, em separado.   
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Sempre na Luta

Com companheiras e companheiros que sempre estiveram na luta, a 
Chapa 1 tem certeza de que fará uma grande gestão à frente do Sintufrj nos 
próximos dois anos. Experiência, carisma, dedicação, vontade de acertar, 
disposição para o trabalho político e o mais importante: orgulho de ser 
trabalhador desta universidade compõem, sem exceção, o perfil dos futuros 
coordenadores da entidade. Pessoas muito especiais e Sempre na Luta.

COORDENAÇÃO-GERAL

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL

POLÍTICAS SOCIAIS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO SINDICAL

COMUNICAÇÃO SINDICAL

ESPORTE E LAZER

SUPLENTES

Neuza Luzia Pinto
Fac. Medicina

Noemi de Andrade
Diseg

Gerly Lucy Miceli
IPPMG

Elionora Baptista de Souza 
HU

Kátia da Conceição
Ipub

Jaciara Roberta
Coppe

Chantal Russi
Sibi

Vander de Araujo
Garagem

Joana Maria de Angelis 
IBqM

Mônica Conde Oliveira  
PR-1                    

Nilce da Silva Correa 
Nutes

Soraya Silveira Rodrigues
Inst. Química

Nilson Theobald  Barbosa 
Supertic

Dayse Lucidi
 Anna Nery

Luzia da Conceição
HU

Huascar da Costa Filho 
CT

Ednéa Martins
HU

Sebastião Antônio
PR-4

Nelcy Oliveira da Silva
HU

Vânia da Silva Rocha
Diseg/PV

Valdeir Alves Nogueira 
Psicologia

Alberto Claudio dos Santos 
Aposentado

Eliane Nascimento
Direito

Roberto da Silva
Odontologia

Clinton Mendes dos Santos 
Diseg

Dayse Costa Vargas
Hesfa

Maria Cecília Pereira Bosa 
HU
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Locais para votação

Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

1 ADM 1 Hall da Reitoria

Reitoria

9:00 às 17:00

Gabinete do Reitor
Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados
CPPD
Auditoria Interna
Ouvidoria da UFRJ
Sup. Tecnologia da Informação e Comuni-
cação

2 ADM 2 Hall da Reitoria

PR-1 e PR-2

9:00 às 17:00

Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino/SG-1
Divisão de Diplomas/SG-1
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica/SG-1
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação/SG-2
Divisão de Pesquisa/SG-2
Divisão de Divulgação e Intercâmbio/SG-2
Divisão de Acompanhamento Financeiro/
SG-2
Div. de Coordenação, Execução e Pesqui-
sa/SG-2

3 ADM 3 Hall da Reitoria

PR-3 e SG-6

9:00 às 17:00

Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvol-
vimento
Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão/SG-3
Divisão de Gestão Orçamentária/SG-3
Divisão de Gestão Patrimonial/SG-3
Divisão Gestão Tecnologia da Informação/
SG-3

4 ADM 4 Hall da Reitoria

PR-4 e PR-5

9:00 às 17:00

Superintendência de Pessoal
Divisão de Pagamento
Divisão de Legislação
Divisão de Apoio Gerencial
Protocolo da SR-4
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Cadastro
Divisão de Pessoal da Reitoria
Coordenação de Desenvolvimento Profis-
sional
COOSIPE
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais/SG-5
Divisão de Cultura/SG-5
Div. Integração Universidade Comunidade/
SG-5
Divisão de Educação/SG-5
Divisão de Eventos/SG-5

5 ADM 5 Alojamento Alojamento Estudantil 9:00 às 17:00
6 ADM 6 Creche Creche Universitária 9:00 às 17:00

7 ADM 7 DVST

DVST, Pólo Náutico e Transportes

9:00 às 17:00
Divisão de Saúde do Trabalhador
Pólo Náutico
Divisão de Transportes

8 ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária, ETU e IESC

8:00 às 17:00

Escritório Técnico da Universidade
Serviços de Planos e Projetos/ETU
Serviço de Execução e Fiscalização/ETU
Serviço de Administração/ETU
Serviço de Manutenção Geral/ETU
Divisão de Projetos
Divisão de Projetos e Imóveis Tombados
Divisão de Atividades Gerenciais
Prefeitura Universitária
Divisão de Administração
Divisão de Tráfego Urbano
Divisão de Manutenção
Divisão de Paisagismo
Divisão de Desenho Industrial
Divisão de Dados e Telefonia
Divisão de Redes Urbanas
Divisão de Segurança - DISEG
Divisão de Eletromecânica
Divisão de Limpeza Urbana
Instituto de Estudos de Saúde Coletiva

9 ADM 9 Prefeitura PV

Sub-Prefeitura Praia Vermelha

9:00 às 17:00Prefeitura Universitária Coord. Praia Ver-
melha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

10 ADM 10 Campus Macaé

Polo Universitário 10:00 às 15:00
Polo Ajuda

Comissão 
Eleitoral

Polo Barreto
Polo Novos Cavaleiros

11 CCMN 1 Hall do CCMN

CCMN e DRE

09:00 às 17:00
CCMN
DRE
Comissão de Vestibular/SG-1

12 CCMN 2 Inst. de Matemática Instituto de Matemática 8:00 às 19:00

13 CCMN 3 Hall do bloco A 
do CT

Instituto de Física e Instituto de Química
8:00 às 19:00Instituto de Física

Instituto de Química
14 CCMN 4 Inst. de Geociências Instituto de Geociências 8:00 às 19:00
15 CCMN 5 NCE NCE 9:00 às 17:00
16 CCMN 6 Valongo Observatório do Valongo 9:00 às 17:00

17 CLA 1 Hall da Reitoria

CLA e FAU
9:00 às 17:00CLA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

18 CLA 2 Hall da Reitoria

EBA e IPPUR
9:00 às 17:00Escola de Belas Artes

IPPUR

19 CLA 3 Escola de Música Escola de Música 9:00 às 17:00
20 CLA 4 Faculdade de Letras Faculdade de Letras 9:00 às 17:00

21 CFCH 1 Decania do CFCH

CFCH
9:00 às 17:00CFCH

NEPP-DH

22 CFCH 2 Hall do IFCS IFCS 8:00 às 19:00
23 CFCH 3 Instituto de Psicologia Instituto de Psicologia 9:00 às 17:00

24 CFCH 4 Fac. de Educação

FE e ECO
8:00 às 19:00Faculdade de Educação

Escola de Comunicação

25 CFCH 5 Esc. de Serviço Social Escola de Serviço Social 8:00 às 19:00
26 CFCH 6 CAp Colégio de Aplicação 9:00 às 17:00

27 CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE e FACC

8:00 às 19:00
CCJE

Instituto de Economia

Núcleo de Estudos Internacionais

FACC

28 CCJE 2 Faculdade de Direito Faculdade de Direito 8:00 às 19:00
29 CCJE 3 COPPEAD COPPEAD 9:00 às 17:00

30 CCS 1 Bloco K do CCS

CCS e Instituto de Nutrição
9:00 às 17:00CCS

Instituto de Nutrição

31 CCS 2 Bloco L do CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN

9:00 às 17:00

Instituto de Bioquímica Médica

Instituto de Ciências Biomédicas

Instituto de Microbiologia

Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho

Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

32 CCS 3 Bloco A do CCS

FF, IB e NUTES

8:00 às 19:00
Faculdade de Farmácia

Instituto de Biologia

NUTES

33 CCS 4 Fac. de Odontologia Faculdade de Odontologia 9:00 às 17:00
34 CCS 5 Esc. de Enfermagem Escola de Enfermagem 9:00 às 17:00
35 CCS 6 Inst. de Ginecologia Instituto de Ginecologia 8:00 às 14:00
36 CCS 7 Inst. de Neurologia Insituto de Neurologia 07:00 às 20:00
37 CCS 8 IPUB Instituto de Psiquiatria 07:00 às 20:00
38 CCS 9 IPPMG IPPMG 07:00 às 20:00
39 CCS 10 HESFA HESFA 07:00 às 17:00
40 CCS 11 EEFD EEFD 08:00 às 19:00
41 CCS 12 Maternidade Escola Maternidade Escola 07:00 às 20:00

42 CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES

07:00 às 20:00
Faculdade de Medicina

Instituto do Coração

Instituto de Doenças do Tórax

43 CCS 14 Subsolo do HU

HUCFF e DEN
07:00 às 20:00Divisão de Enfermagem

HUCFF

44 CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF

07:00 às 20:00

Coordenação de Atividades Educacionais

Coordenação de Processamento de Dados

Divisão Médica

Divisão de Apoio Assistencial

Divisão de Saúde da Comunidade

Divisão Recursos Humanos

Divisão de Atividades Gerenciais

Divisão de Engenharia

Divisão de Finanças

45 CCS 16 Polo Universitário NUPEM - Macaé 10:00 às 15:00

46 CT 1 Hall do bloco A do CT

CT e Escola Politécnica
09:00 às 17:00CT

Escola Politécnica

47 CT 2 Bloco E do CT Escola de Química 9:00 às 17:00
48 CT 3 Bloco G do CT COPPE 9:00 às 17:00
49 CT 4 IMA Instituto de Macromoléculas 9:00 às 17:00

50 FCC 1 Sede FCC

FCC e Biblioteca Central
9:00 às 17:00FCC

Biblioteca Central

51 FCC 2 Museu Nacional Museu Nacional 9:00 às 17:00
52 FCC 3 Horto/Museu Museu Nacional 9:00 às 17:00

53 EXTRA Comissão Eleitoral Casa da Ciência
Comissão 
Eleitoral

54 EXTRA Comissão Eleitoral Divisão Gráfica
Comissão 
Eleitoral

55 EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Comissão 
EleitoralPolo Xerém

Campus de Xerém

56 APOSENTADOS Espaço Cultural Aposentados 9:00 às 17:00

Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

Qualquer observação e/ou correção nos locais de votação abaixo encaminhar 
por e-mail para comissaoeleitoral@sintufrj.org.br

ÚLTIMAPÁGINA
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