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MST na UFRJ
Lideranças do Movimen-

to dos Trabalhadores Sem
Terra de todo o país partici-
pam de um curso de exten-
são na UFRJ, onde terão au-
las sobre capitalismo e so-
cialismo. A aula inaugural
foi proferida pelo dirigente
nacional do MST, João Pe-
dro Stedile. Pagina 7

Ex-reitor na Sesu
Nelson Maculan, o novo

secretário da Sesu, fala ao
Jornal do SINTUFRJ. Entre
outras declarações, Macu-
lan afirma que ministro da
Educação vai promover de-
bate amplo sobre a reforma
universitária. Página 4

Pré-Vestibular
Inscrições prorrogadas.

Página 2

Gratificação
provisória
Sairá em folha
suplementar.

Página 2

Iniciação
científica

O "Curso de férias para
alunos de baixa renda" do
Departamento de Bioquí-
mica Médica do ICB ofe-
rece oportunidade a estu-
dantes carentes. Wagner
Seixas é exemplo de con-
quista: iniciou no curso
seu caminho para um
doutorado em Harvard.
Página 8

Plenária da Fasubra
discute política salarial.

Página 3

Universidade
sem dinheiro
A exemplo do que acontece com a maioria das universidades federais, a UFRJ

enfrenta penúria financeira. O orçamento deste ano (R$ 41 milhões) empata com
o déficit acumulado da instituição. Páginas 5 e 6
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Doispontos

Segundo informação da Pró-Reitoria de Pessoal, o Ministério do Planejamento providen-
ciará uma folha suplementar para corrigir os erros no pagamento da gratificação provisória.
Houve gente que não recebeu o retroativo a dezembro, e até mesmo aqueles que não
receberam a gratificação de janeiro. A previsão é de que a folha suplementar saia antes do
carnaval. Veja a tabela:

Gratificação
provisória
Planejamento diz que corrigirá erros

em folha suplementar

Prorrogação
para sindicalizados

e dependentes

Pré-vestibular

SAÚDE
O governo federal publicou

um decreto no dia 4 de feverei-
ro regulamentando a assistên-
cia médica dos funcionários
públicos federais. A intenção
do governo é unificar todo o sis-
tema de saúde dos servidores,
que agora só poderá ser feito
pelas chamadas “entidades fe-
chadas de autogestão, sem fins
lucrativos, assegurando-se a
gestão participativa”. Isso sig-
nifica que as grandes empre-
sas de plano de saúde não po-
derão mais prestar esse tipo de
serviço. Segundo o decreto, os
contratos atuais que não se en-
quadram nas normas não se-
rão renovados. O governo pre-
tende oferecer esse plano por
R$ 35,00 mensais.

FGTS
Venceu dia 26 o prazo so-

licitado pela Caixa Econômi-
ca Federal para reativação das
contas do FGTS. O advogado
Júlio Romero já impetrou uma
petição informando a juíza do
término do prazo. Porém, até
o fechamento desta edição não
havia informações se a Caixa
havia conseguido prorrogar o
prazo. A reativação das con-
tas continua sendo feita nor-
malmente.

Vale lembrar que os reci-
bos referentes aos depósitos
dos honorários do advogado já
estão disponíveis na sede do
Sindicato. E que a conta para
depósito dos honorários do
advogado da ação do FGTS é:
15580-2, agência 3652-8, Ban-
co do Brasil.

As inscrições para o Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ fo-
ram prorrogadas. De 9 a 12 de
fevereiro os sindicalizados e
seus dependentes ainda podem
se inscrever para o curso. As
inscrições podem ser feitas na
sede do Sindicato, das 9h às 17h,
na subsede do centro, das 16h
às 20h, e na subsede da Praia

Vermelha, das 9h às 17h. A pro-
va de nivelamento será realiza-
da no sábado, dia 14. Sorteio das
vagas: dia 16.  A aula inaugural
será no dia 1º de março, às 18h,
no IFCS.

A Andifes está programando uma seqüência de seminá-
rios nacionais temáticos envolvendo os reitores. Na próxima
segunda-feira será em Curitiba, com a discussão do tema:
“Expansão do ensino superior e democratização do acesso”.
Vão se seguir outros quatro encontros, com temas relativos à
gestão da universidade, atividades de ensino e pesquisa e
financiamento e carreira docente e técnico-administrativa.
Um seminário entre as federais do Rio sobre reforma univer-
sitária está previsto.

SEMINÁRIO NACIONAL

Dando continuidade ao esforço sistemático para resolver o pagamento dos atrasa-
dos dos 28%, nesta  terça e quarta-feira haverá uma reunião em Brasília da qual vão
participar diretores do SINTUFRJ, representantes da Pró-reitoria de Pessoal (PR-4) da
UFRJ  e o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Sérgio
Mendonça. A expectativa é que este encontro resulte em avanços concretos para a a
solução do problema.

28%: atrasados
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ASSEMBLÉIA

s trabalhadores da
UFRJ realizaram na se-
mana passada (dia 5,

no auditório do CT) a primei-
ra assembléia que abre a dis-
cussão sobre a campanha sa-
larial deste ano. A falta de quó-
rum impediu que se consoli-
dasse na reunião uma pro-
posta de reposição das per-
das salariais para ser encami-
nhada à plenária nacional da
Fasubra, que acontece na sex-
ta (dia 13) e no sábado (dia
14), e da qual o SINTUFRJ par-
ticipará com quatro observa-

Trabalhadores discutem
campanha salarial

dores. Nesta plenária a Fede-
ração vai definir uma posi-
ção para apresentar na Ple-
nária Nacional dos Servido-
res Públicos Federais no do-
mingo (dia 15). Como foi no-
ticiado na edição anterior, o
debate sobre a campanha sa-
larial envolve três alternati-
vas: reposição das perdas
desde 1995, que chegam a
127%; recuperação das per-
das a partir de 1998, que al-
cançam 50%; e recuperação
dos salários, recompondo a
inflação de 2003 com um ín-

As entidades representa-
tivas dos trabalhadores das
universidades brasileiras es-
tão atentas aos primeiros
movimentos do governo na
direção de uma reforma uni-
versitária que pretende im-
plantar mudanças que po-
dem comprometer o caráter
público do ensino superior
nas instituições federais. Co-
branças de mensalidades e
autofinanciamento das uni-
versidades e outras mudan-
ças que não atendem à de-
mocratização do ensino su-
perior e que desconhecem o
papel estratégico da univer-
sidade para o desenvolvi-
mento do país são igredien-
tes que ameaçam a integri-
dade da universidade públi-
ca. O novo ministro da Edu-
cação, Tarso Genro, acaba de
constituir um novo grupo exe-
cutivo – que tem entre os seus
integrantes a presidente da
Andifes, Wrana Panizzi – para
construir uma proposta de
reforma universitária, uma
das agendas principais do
governo para este ano.

Na segunda quinzena de
março as entidades do setor

dice de 9% e negociação das
perdas dos governos anterio-
res. Este caminho (reposição
das perdas relativas à infla-
ção de 2003) ganha força pelo
fato de traduzir uma cobran-
ça direta ao governo Lula, que
na instalação da Mesa Nacio-
nal de Negociação no início
de 2003 se comprometeu com
a anulação de perdas salari-
ais futuras nos salários dos
servidores e negociação das
perdas anteriores. Neste sen-
tido, a reivindicação pela re-
posição inflacionária está

respaldada moralmente na
promessa do governo.

Serão observadores na Ple-
nária Ruy, Graça, Eliane e Si-
mone. Estes companheiros
também irão participar do Se-
minário sobre Reformas Sin-
dicais e Trabalhistas da Cnesf,
que antecede a plenária da Fa-
subra. Na sexta, sábado e do-
mingo houve reunião do GT-
Educação. Ana Maria (coor-
denadora-geral) e Vera Barra-
das, diretora da Coordenação
de Educação, representaram o
SINTUFRJ.

O

Movimento debate reforma
de Educação vão realizar o IV
Encontro Unificado das Enti-
dades do Setor de Educação,
que reunirá, em Brasília, Fa-
subra, Andes, Sinasefe, UNE
e Ubes. “A Fasubra tem gran-
de expectativa em relação a
esse encontro para que os
segmentos reúnam suas pro-
postas e unifiquem suas po-
sições. A experiência da re-
forma da Previdência prova
que precisamos nos anteci-
par às propostas do governo,
ou acabamos ficando a rebo-
que. E assim o governo vai
dizendo para a sociedade o
que ela quer ouvir e o que
parece razoável ao senso co-
mum, como, por exemplo,
que a universidade precisa
ser subsidiada. E todo mun-
do acaba se convencendo
disso”, afirma Neuza Luzia,
do GT-Educação da Fasubra
e coordenadora do SINTU-
FRJ. “A idéia é nos articular-
mos para interferirmos na
discussão da reforma univer-
sitária”, acrescenta.

 Para o presidente do An-
des, José Domingues, a reali-
zação do IV Encontro será o
momento de ajustar os pon-

tos comuns entre as entida-
des, num momento em que a
conjuntura se configura ad-
versa, mas que o embate é
maior. “O projeto do gover-
no para o país é o de entre-
guismo. E a universidade está
inserida nessa lógica. Educa-
ção é investimento, não é ne-
gócio, não é mercadoria. Mas
o governo segue o modelo
preconizado pelo Banco
Mundial, que se baseia numa
proposta mercantilista. Não
temos tido sinalização do go-
verno do compromisso com
o social. Só há discurso. E
essa é uma briga que não é
só da Universidade.”

Um dos coordenadores
gerais do Sinasefe (Sindicato
Nacional dos Servidores Fe-
derais da Educação Básica e
Profissional), Willian Carva-
lho, alerta sobre a urgência
da união das entidades so-
bre as propostas do governo
para a Educação. “Nós enten-
demos que já passou da hora
de nos organizarmos para
nos contrapormos à política
do governo para a educação
básica e profissional e tam-
bém sobre a proposta da re-

forma universitária. Temos
que unir forças. É prioridade
para nós a defesa da univer-

sidade pública, gratuita e de
qualidade e só com unidade
isto será possível.”   

O seminário sobre a re-
forma Sindical e Trabalhista
tem o objetivo de aprofun-
dar o debate sobre o conteú-
do das propostas do governo
que quer alterar a estrutura
sindical. Na verdade, esta dis-
cussão é recorrente no movi-
mento sindical desde que na
Constituição de 1988, mu-
danças na lei iniciaram o de-
satrelamento das entidades
sindicais do poder do Esta-
do. Entre os temas debatidos,
está a unicidade e o imposto
sindical.   
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BRASIL

novo secretário de En-
sino Superior, Nelson
Maculan Filho, ex-rei-

tro da UFRJ (1990 a 1994), dis-
se não ter dúvidas de que o
atual  ministro da Educação,
Tarso Genro, cumprirá com a
promessa de ampliar a dis-
cussão sobre a reforma uni-
versitária com todos os seg-
mentos diretamente relacio-
nados com a vida da univer-
sidade pública. Um indicati-
vo desta disposição, segun-
do Maculan, é o fato de Tarso
Genro já ter anunciado que
somente no final deste ano
pretende encaminhar ao
Congresso Nacional o proje-
to de lei propondo mudan-
ças nas universidades públi-
cas federais. De antemão, o
ex-reitor da UFRJ garantiu
que levará para Brasília as
propostas da Fasubra, da An-
des, UNE, Urbes, Andifes e de
qualquer outra entidade so-
bre o tema. “Eu quero abrir
os canais e trabalhar em con-
junto com todos os segmen-
tos”, afirmou.

Nesta segunda-feira, às
14h30, a nova equipe do Mi-
nistério da Educação se reu-
nirá com Tarso Genro. Nel-
son Maculan passou a última
semana se preparando para
este primeiro expediente de
trabalho com o ministro. Um
dos primeiros pontos da
pauta, segundo ele, é a crise
dos hospitais universitários.
De acordo com levantamen-
to que fez nos últimos dias, a
dívida dos HUs é de R$ 250
milhões. “As universidades e
escolas técnicas estão mal,
mas a situação caótica dos
HUs exige prioridade”, disse.
Entre os problemas de emer-
gência a serem enfrentados,
Nelson Maculan citou os gas-
tos das universidades com o
consumo de energia elétrica.
Um dos seus objetivos é ne-
gociar uma tarifa de energia
elétrica especial para todas as
instituições de ensino fede-
rais do país.

Ex-reitor da UFRJ: “Discussão sobre reforma universitária será ampliada”

Maculan na Sesu

“Tenho que me articular”
Nelson Maculan disse que

está assumindo a Sesu sem
direito a levar assessores;
quem estaria indicando para
as vagas de terceiro escalão
seria o PMDB. Mas acredita
que ainda tem chances, pois
“tudo depende de articulação
política”, disse. Apesar de não
ser político, o ex-reitor está
disposto a entrar no jogo.
“Adoro trabalhar com políti-
cos, porque eles têm votos
para perder e ganhar”, afir-
mou, já projetando por onde
deve iniciar suas articulações.
“Tenho que me articular com
o Ministério de Planejamen-
to e o núcleo central do go-
verno, por exemplo, para con-
seguir vagas e realizar con-
cursos. Como resolver as dis-
paridades salariais de pes-
soal?  É tudo uma questão
política, pois pagamento não
é mais com o Ministério da
Educação”, afirmou.

O novo secretário da Sesu
garante que sua indicação para
o cargo nasceu dos meios aca-
dêmicos e que ex-reitores
como da Universidade Fede-
ral de Brasília, Antônio Iba-
ñes Ruiz, da Universidade de
São Carlos, Lima Neto, e da
Universidade do Rio Grande
do Sul, Helgio Trindade, seri-
am alguns dos que o indica-
ram. Até o próprio reitor da
UFRJ, Aloísio Teixeira, tam-
bém o teria apoiado. Ele dis-
se que a única vez que havia
tido contato com o ministro
Tarso Genro foi em 1998, em
encontro com intelectuais no
Hotel Glória, no Rio, que es-
tavam apoiando a candida-
tura de Lula à presidência da
República naquela eleição.
Mesmo não sendo filiado ao
PT e a qualquer outro parti-
do político, Maculan disse
que desde 1989  (primeira
candidatura do atual presi-
dente) ele vota em Lula.

O

“Acho que com a escolha
de um professor da Universi-
dade, certamente o ministro
quis distinguir a UFRJ, e com
a escolha, nos sentimos muito
honrados. Mas continuamos
aguardando propostas concre-
tas para o ensino superior no
Brasil.”

O que disse Aloísio

Não há proposta alguma de reforma, por enquanto, o

ministro já disse isso. Ele quer conversar com todos os

grupos, e por isso eu vou levar os projetos formulados

por todos os segmentos”

... as universidades públicas brasileiras são elitistas,

principalmente pela limitação de vagas que

oferecem. Precisamos repensar este modelo”

As universidades precisam ter recursos para fazer

suas políticas, sem interferência. Autonomia e

independência são fundamentais para essas

instituições”

Modelo de universidade
Nelson Maculan afirma

que Tarso Genro fará uma
reforma universitária tran-
qüila, e não deixará de ouvir
ninguém. “Não há proposta
alguma de reforma, por en-
quanto, o ministro já disse
isso. Ele quer conversar com
todos os grupos, e por isso
eu vou levar os projetos for-
mulados por todos os seg-
mentos”, frisou.

Com mestrado feito na
universidade de Paris e dou-
torado na UFRJ, ele acha que
as universidades públicas
brasileiras são elitistas, prin-
cipalmente pela limitação de
vagas que oferecem, porque
o modelo de universidade
implantado no Brasil é o ame-
ricano e o canadense, que é
muito caro. E defende que
seja implantado o modelo eu-
ropeu.

Segundo Maculan, as uni-
versidades precisam ter re-

“
cursos para fazer a política
delas – “autonomia e inde-
pendência são fundamentais
para essas instituições”. So-
bre a política de cotas, pre-
tende convencer o ministro a
estendê-la a outros segmen-
tos, ou a adotar um novo cri-
tério que garanta o acesso às
universidades públicas de es-
tudantes das escolas públi-
cas.   

“
“
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SALÁRIO

Dirceu

UNIVERSIDADE

crise provocada pela
falta de recursos para
financiar as despesas

das universidades públicas
ganha dimensões insuportá-
veis – embora sejam respon-
sáveis por 90% da produção
científica no país. A UFRJ –
que não consegue pagar con-
tas básicas de água e luz e vê
seu patrimônio se deteriorar
– é um retrato fiel do caos: a
universidade fechou 2003
com um déficit de R$ 20 mi-
lhões, que acumulado com o
que restou de 2002 – R$ 21
milhões – somou R$ 41 mi-
lhões. Exatamente o seu or-
çamento deste ano. Ou seja,
o que vai receber empata com
o que deve na praça.

As obras são outra preo-
cupação. As da perna-seca do
HU, que tem problemas na
cobertura e está sem as es-
quadrias das janelas, sujeita
a inundações que compro-
metem sua estrutura, estão
entre inúmeras consideradas
“ultra-emergenciais”. No fim
de 2003, o pró-reitor de Pla-
nejamento, Joel Teodósio es-
timava em R$ 23 milhões o
valor necessário para elas. O
MEC repassou, em dezembro
R$ 12 milhões para as emer-
genciais. Desta verba, R$ 8,5

SEM DINHEIRO: A UFRJ fechou 2003 com um déficit de R$ 20 milhões

A
milhões foram para paga-
mento da dívida com a Light.

A presidente da Andifes,
Wrana Panizzi, reitora da
UFRS,  afirma  que mesmo
que todos os recursos que
estavam previstos para 2003
sejam liberados não serão
suficientes para cobrir as
despesas e que as IFES inicia-
ram 2004 devendo pelo me-
nos R$ 66 milhões.

O reitor Aloísio Teixeira
observa com muita cautela o
que vem acontecendo e não
vê sinais de que a questão
dos recursos vá ter solução
positiva. Para ele, o proble-
ma das contas de luz e telefo-
ne é até menor em relação à
manutenção dos prédios e à
necessidade de obras para
manter a universidade em
funcionamento com o míni-
mo de condições. “Não há
nenhuma sinalização de au-
mento de recursos para es-
sas finalidades.” Para conse-
guir recursos para os proble-
mas dos 110 mil m2 de área
sucateada do hospital, a Rei-
toria pretende recorrer à Pe-
trobras e ao BNDES.

Aloísio Teixeira é pessi-
mista em relação a soluções
que possam surgir com a re-
forma universitária: “Pelo

que estou ouvindo, não há
idéias substantivas em rela-
ção à atividade-fim da uni-
versidade. A única coisa que
aparece no debate é a ques-
tão do financiamento, com o
viés de que a universidade é
cara, que tem que reduzir o
custo e se tornar mais eficien-
te. Aí , é assustador”, analisa.

Jupiara Castro, coordena-
dora da FASUBRA, afirma que
o governo tem investido na
Educação percentual do PIB
muito inferior ao que deter-

mina a Constituição e que o
sucateamento tem a finalida-
de de preparar as universi-
dades para a iniciativa priva-
da. “Isso com todo discurso
de que continuariam públi-
cas mas gerenciadas por ins-
tituição privada. Perderia seu
caráter e sua autonomia com
esse projeto que vem se de-
senvolvendo desde FHC e
que toma corpo neste gover-
no. Dizem que precisamos
dar autonomia para as uni-
versidades. Autonomia didá-

 financeiroColapso
tico-científica ela já tem. Mas
a que eles se referem é a ges-
tão das finanças. Para fazer
isso, estão pensando em al-
gumas coisas como parcerias
com iniciativa privada.”

O dirigente do Andes-SN,
José Domingues,  lembra que
há restrição do orçamento
para as universidades no Pla-
no Plurianual, e identifica, no
fato, indicativo de que o go-
verno pretende fortalecer a
idéia de privatização do  en-
sino universitário, “é isso que
está em jogo com a reforma
universitária. Agora vamos
ver que rumo toma com a
equipe do MEC”.

“Sem dinheiro pouco se
pode fazer. As universidades
continuam devendo conta de
água, luz, telefone. Há pré-
dios caindo aos pedaços,
gambiarras para todo lado, e
não é assim que se constrói
um país como o nosso. Isso
não é gasto, é investimento”,
resume Domingues, lem-
brando que cruzando os do-
cumentos apresentados re-
centemente pelo governo so-
bre o tema com aqueles pro-
duzidos pelo Banco Mundi-
al, nota-se que seguem a
mesma linha.

Mais crise, na página 6.   
DEGRADAÇÃO. A falta de recursos para a manutenção do

patrimônio físico da UFRJ é ameaça cotidiana à universidade

Foto: Niko Júnior
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UFRJ

“Ninguém vai fechar a
universidade, mas os tempos
são terríveis”, dizia o então
reitor Carlos Lessa, no segun-
do semestre de 2002, sobre o
aumento de R$ 5 milhões
anunciados pelo governo
como aumento na verba de
custeio de 2003, que não co-
bria sequer, reajuste das tari-
fas. De lá para cá a situação
de degradação física e outras
deficiências, como as da área
de segurança, se agravaram
mais ainda.

 A biblioteca do IFCS foi
fechada em 3 de setembro de
2002 em função de uma gra-
ve contaminação por fungos.
Em janeiro de 2004, comple-
tou 500 dias parada.

 No dia 5 de agosto de
2002, a Light cortou a energia
da UFRJ.

 Um plano emergencial
levantou graves problemas
de infra-estrutura em 2002. O
custo na época era de R$ 10,5
milhões para itens como ilu-
minação pública, sistemas de
energia comprometidos, re-
cuperação de telhados, infra-
estrutura e descupinização
do IFCS.

 Um grande roubo de
equipamentos do Departa-
mento de Odontopediatria da
Faculdade de Odontologia
(que ficava no terceiro andar
da perna-seca do HU), em  ja-
neiro de 2003, depois do su-
miço de metros de dutos de
iluminação, denunciou a fra-

Cronograma do caos

Diálogo na FUJB
Presidente da Fundação diz que vai ouvir entidades representativas da comunidade

gilidade da segurança... Há
muito as esquadrias de alu-
mínio da perna seca vinham
sendo roubadas. No anexo,
funcionavam laboratórios,
bibliotecas e quatro clínicas:
de crianças especiais, de aten-
dimento primário, de trata-
mento de funcionários e de
pacientes da terceira idade.
Atendiam cerca de 400 pesso-
as por semana. A direção in-
terditou o local e remanejou o
pessoal de 10 consultórios para
a área já congestionada da
sede. Atendimentos foram re-
duzidos ou suspensos.

 No início de novembro,
um parecer técnico de pro-
fissionais da Escola de Enge-
nharia recomendava a remo-
ção do NESC do quinto an-
dar da perna-seca, do HU, in-
dicando problemas graves na
estrutura. No temporal, em
novembro, salas foram eva-
cuadas às pressas. A unidade
– com 33 docentes, 35 técni-
cos-administrativos e mil es-
tudantes - foi transferida.

 A Emergência do
IPPMG foi fechada e os paci-
entes transferidos para outras
unidades, em novembro de
2003, por problemas na rede
de esgoto.

 Cinco mil livros da bi-
blioteca do Instituto de Ma-
temática foram atingidos pela
chuva, devido a estragos no
telhado. Salas do oitavo an-
dar da Reitoria, também fo-
ram atingidas.

O engenheiro Raymundo de Oliveira assume
a presidência da Fundação Universitária José Bo-
nifácio (FUJB) nesta quarta-feira, dia 11. Em uma
rápida conversa com o Jornal do SINTUFRJ, Oli-
veira disse que o diálogo vai ser a marca de sua
gestão. Ele destacou que já buscou contato com o
Sindicato para agendar uma conversa e conhecer
a visão da entidade: “Quero ter a visão das dife-
rentes unidades, e a do SINTUFRJ é fundamen-
tal.”

Segundo Raimundo de Oliveira, “todos temos,
de fora, uma visão, de que a razão da Fundação é
poder ter a agilidade que a administração direta
não permite. E olhando nesses primeiros dias,
estou vendo a contribuição que a FUJB tem dado

à Universidade: é um volume de realizações bas-
tante expressivo”. Ele disse que vai  visitar o con-
junto de unidades e as organizações representati-
vas da comunidade como  SINTUFRJ e Adufrj. “A
gente tem que ter um contato mais estreito para
poder conhecer as críticas e podermos aprimorar a
nossa prática”, afirmou.

Quem é
O engenheiro eletricista e ex-deputado Raymun-

do Theodoro Carvalho de Oliveira, 63 anos, pro-
fessor da UFRJ há 38 anos, acha que sua escolha
levou em conta o fato de ser considerado uma
pessoa de diálogo e com experiência administrati-
va. Foi presidente da cedae e do Centro de Proces-
samento de Dados do Estado do Rio de Janeiro

(Proderj). Deputado estadual entre 1979 e 1983,
presidiu a Comissão de Energia, Ciência e Tec-
nologia da alerj de 1981 a 1982 e foi presidente
do Clube de Engenharia, de 1994 a 1997.

Além do presidente, cuja gestão vai até 2008,
compõem a nova direção: Eliezer Jesus de Lacer-
da Barreiro (vice-presidente), Luiz Martins de
Melo (secretário-geral) e Roberto Oliveira Pucci-
ni (secretário-geral substituto).

Na solenidade do dia 11, o reitor homenagea-
rá o professor emérito Carlos Nilo Gondim Pam-
plona pelos oito anos à frente da fundação. O
evento será às 17 horas, no Salão Pedro Calmon
do Fórum de Ciência e Cultura, no campus da
Praia Vermelha.

ESTRAGO. Goteiras no prédio do CT encharcaram os livros da biblioteca
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MOVIMENTO SOCIAL

Lideranças do
Movimento dos
Trabalhadores Sem
Terra (MST) de todo
o país estão
participando de
um curso de
extensão
oferecido pela
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). A
aula inaugural do
curso Teorias
Sociais e Produção
de Conhecimento
na noite da última
segunda-feira foi
proferida pelo
dirigente nacional
do MST, João Pedro
Stedile sobre o tema
“O marxismo no
século XXI e os
movimentos sociais”.

Antes, na cerimônia de
abertura do curso, o reitor da
UFRJ, Aloísio Teixeira, disse
que “ao abrirmos a universi-
dade para vocês (militantes
do MST), que fazem a histó-
ria, estamos dando uma res-
posta àqueles que disseram
que a história tinha acabado
e que decretaram a morte do
socialismo”. De acordo com
o reitor, na substância o Ca-
pitalismo estudado por Karl
Marx há mais 100 anos se
mantém na sua base funda-
mental, que é a exploração
do homem pelo homem.
“Portanto, a luta por terra, pão
e liberdade continua atual.”

João Pedro Stedile louvou
a “coragem” do reitor em
“abrir as portas da universi-
dade para dirigentes popula-
res que representam uma das
parcelas mais importantes

ATITUDE: Stedile louva coragem do reitor de abrir a universidade para lideranças populares

dos lutadores do nosso
povo”. O dirigente observou
que em 500 anos de história,
a primeira universidade pú-
blica constituída no Brasil só
foi implantada na

década de 1930, como supor-
te de um projeto de industria-
lização independente. A uni-
versidade, acrescentou Stedi-
le, se mantém como espaço
das elites, sem que o povo te-
nha acesso. Recém-chegado
de Cuba, onde participou em
Havana do encontro hemis-
férico que reuniu representan-
tes de vários países latino-
americanos para discutir a Alca
(Área de Livre Comércio das
Américas), o dirigente nacio-
nal fez uma analogia com a
experiência que Cuba (“onde
a taxa de analfabetismo é
zero”) está desenvolvendo
nos últimos anos na Educa-
ção. “O governo está promo-
vendo uma completa reforma
de métodos pedagógicos com
o objetivo de atingir a meta
de escolarizar toda a popula-
ção até o 2º grau. A meta se-
guinte, é que o país tenha um

UFRJ dá curso para MST

O marxismo como método
Na palestra proferida na aula inaugural do curso de

Teorias Sociais e Produção de Conhecimento, João Pedro
Stedile explicou o papel da teoria marxista nas lutas sociais
de hoje. Ele disse que Karl Marx deu uma contribuição
definitiva para a compreensão do capitalismo e suas con-
tradições. “Marx produziu teses em vários campos do co-
nhecimento: na Filosofia, foi o criador da Economia Políti-

ca e avançou no estudo da Ciência
Política, identificando a luta de
classes.” Stedile fez, no entanto,
uma ressalva: “O marxismo é um
método. Ser marxista não é copi-
ar o marxismo, mas aplicar o seu
método para investigar a reali-
dade.” É esta, na sua opinião, a
importância da participação no
curso da UFRJ. “Os lutadores
sociais devem estudar, bus-
car qualificação e colocar o
conhecimento a serviço da
luta do povo.” Stedile cha-
mou atenção “para o ver-
dadeiro bombardeio ideo-
lógico das últimas duas dé-
cadas das elites que tenta-
ram impor um pensa-
mento único, decretando
o fim do socialismo, exal-
tando o modelo neoli-
beral que, na sua opi-
nião, não passa “de li-
berdade absoluta para

o grande capital financei-
ro”. Stedile disse que a grande transformação

do capitalismo nas últimas duas décadas foi precisamente
a substituição do capital industrial pela hegemonia do ca-
pital financeiro. “Ou seja, o capital passou a se reproduzir
através da cobrança de juros e não em investimentos pro-
dutivos”, declarou. O dirigente do MST disse que o capita-
lismo enfrenta uma crise grave, e que cresce a resistência
popular em vários cantos do mundo.

povo integralmente com ní-
vel universitário.”

O curso de extensão elabo-
rado pela Pró-Reitoria da área,
em con- junto com a Deca-

nia do Centro de
Filosofia e Ciên-
cias Sociais em
parceria com a
Escola Nacio-
nal Florestan
F e r n a n d e s ,
será ministra-
do num pra-
zo de dois
anos e seis
m e s e s ,
sempre no
p e r í o d o
das férias
escolares.
Ele será
d i s t r i -
b u í d o
em seis
m ó -

dulos
(o pri-
m e i r o
está em
a n d a -
mento e
vai até o
dia 19), e
sua reali-
zação é re-
sultado de
uma parce-
ria entre a
universida-
de e a Escola
F l o r e s t a n
F e r n a n d e s ,
unidade de for-
mação de qua-
dros do MST. Além de traba-
lhadores sem-terra, repre-
sentantes de outras entida-
des, como a Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT) e a Central
dos Movimentos Populares,
também participam.

José Rainha

Stedile

OCUPANDO A UFRJ. Abertura do curso no Quinhentão
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Wagner Seixas, 27 anos,
tem origem em uma comu-
nidade do Jardim América.
Como a maioria dos estudan-
tes de baixa renda, seu futuro
profissional era incerto. Mas
um  projeto de iniciação ci-
entífica do Departamento de
Bioquímica Médica, do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas,
mudou essa história. Aos 17
anos, quando ainda fazia, se-
gundo grau na Escola Técni-
ca Federal de Química, Wag-
ner foi selecionado para par-
ticipar do curso de férias do
departamento. O aluno se
destacou, a ponto de ser es-
colhido para acompanhar
pesquisas de um cientista do
departamento por um ano.
Fez vestibular, mestrado e
doutorado no departamento.
Em setembro de 2004 inicia o
pós-doutorado na Universi-
dade de Harvard.

O projeto “Curso de férias
para alunos de baixa renda”
foi criado em 1988 pelo pro-
fessor Leopoldo De Méis. Já
foram realizados 56 cursos
para 930 professores do en-
sino fundamental e médio e
para mais de 2.600 alunos do
ensino médio de 529 escolas.

Todos os anos, o curso é
divulgado para dezenas de
escolas. Já houve turma com
até 160 alunos. De Méis ex-
plica que a idéia surgiu da
necessidade de fazer algo por
estes estudantes. “Isso de-
monstra que a UFRJ conta
com iniciativas voltadas à so-
ciedade e que há profissio-
nais munidos deste propósi-
to. Mas o mérito básico é
dessa moçada, que toca a bola
pra frente”, diz ele.

Estudantes observados
Durante as aulas, os pro-

fessores observam o desem-
penho dos alunos. Quem se
destaca tem apoio para se
desenvolver. É integrado às
atividades do departamento

Curso muda vida de
estudantes carentes

Pesquisa científica mudou a vida de Wagner que vai fazer pós-doutorado em Harvard

com bolsas da Faperj e do
CNPq e tem acesso a cursos,
inclusive de inglês, para que
possa fazer o vestibular.

Assim foi com Reinaldo
Souza dos Santos, a quem hoje
Wagner orienta. Ele também
veio de uma comunidade ca-
rente. Fez o curso, passou em
três vestibulares para univer-
sidades públicas e hoje cursa
Farmácia na UFRJ, onde tam-
bém desenvolve pesquisa.

Este ano, o curso foi até o
dia 30 de janeiro. Recebeu
100 estudantes e professores,
que conviveram com aulas e
experimentos práticos sobre
o tema  “Quanto mais quente
melhor? A temperatura e a
vida na Terra”.

estudante do Ciep Theóphi-
lo de Souza Pinto, em Inhaú-
ma, já estagiou num dos la-
boratórios do Departamento
e agora retornou para o cur-
so de 2004: “Estou tão con-
tente com que eu escolhi para
minha vida que estou bus-
cando me profissionalizar
aqui, onde posso continuar
próximo da ciência.”

Professores se destacam
Os coordenadores tam-

bém ficam de olho nos pro-
fessores do ensino médio e
fundamental. Os que se des-
tacam são convidados para
um curso lato sensu, por dois
anos, e os melhores são con-
vidados para a pós-gradua-
ção.

Denise Lannes, professo-
ra, adjunta e coordenadora
da Pós-Graduação lato sen-
so, dava aulas de Ciências e
Biologia para estudantes de
5a a 8a séries em uma escola
particular, quando participou
do primeiro curso de férias
para professores em 1991, e
ela destaca, na iniciativa, a
importância de integração
entre a universidade e a es-
cola: “O curso faz com que
professores façam ciência e
estejam em contato com o
meio sobre o qual vão ensi-
nar.”

Ana Maria Landeira Fer-
nandez, doutora com pós-
doutorado em Stanford, pro-
fessora-adjunta por concur-
so, dava aulas em escolas
particulares. Em 1992 fez o
curso de férias, e hoje é con-

“Meu ramo de trabalho é
dentro do laboratório. Aqui
faço experiências e podemos
ter certeza de que aprende-
mos o modo científico”, diz
Lílian Fernandes, 21 anos,
moradora da Pavuna, e estu-
dante da escola Técnica Jus-
celino Kubitschek, em Jardim
América, onde faz Patologia.
Júlio César Braga, 18 anos,

siderada uma grande cien-
tista.

Universidades adotam
O projeto recebeu desde

o princípio reconhecimen-
to da Fundação Vitae e re-
cursos para ser desenvolvi-
do em outras oito universi-
dades do país. Em quatro
delas, o programa já foi im-
plantado. Novos quatro
grupos iniciam a adoção do
projeto. Cientistas de Per-
nambuco, Pará, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Norte
se integraram ao curso de
2004.

O médico Cristovam
Diniz, professor da Univer-
sidade Federal do Pará,
veio participar com a idéia
de transferir esta tecnolo-
gia para Belém. “É um cur-
so que gera perplexidade,
que é exatamente o que a
gente espera obter dos
meninos: eles são obriga-
dos a olhar para o fenô-
meno e usar o método ci-
entífico”, comenta, ele
acompanhado de outros
cientistas e estudantes de
mestrado e doutorado das
outras universidades.

OPORTUNIDADE. Wagner (de camisa azul junto com professores
e colegas) encontrou na pesquisa científica um novo caminho.
Abaixo, estudantes no laboratório do Curso de Férias do
Departamento de Bioquímica


