
JUN/JUL DE 2006  ANO XX  Nº 722  SEG 26   TER 27  QUA 28  QUI 29  SEX 30  SÁB 1  DOM 2  sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Diretoria toma posse

O processo sucessório do SINTUFRJ aberto em maio se consolidou na quarta-
feira, dia 21, com a posse da nova diretoria que vai conduzir os destinos da
entidade pelos próximos dois anos. Os 27 dirigentes (incluindo 3 suplentes) dis-
tribuídos por oito coordenações foram prestigiados por companheiros de traba-
lho, amigos e parentes, além de representações da Reitoria, Decania do CCS, DCE
Mário Prata, CUT-RJ e da Associação de Moradores da Vila Residencial. Os três
novos coordenadores-gerais do Sindicato discursaram, reafirmando compro-
missos de campanha. Duas ex-dirigentes do SINTUFRJ, Neuza Luzia e Marlene
Ortiz (in memoriam), foram homenageadas. Páginas 4, 5 e 6

Medida do MPOG prejudica funcionários da UFRJ
Página 3

MEC faz seminário em Brasília sobre enquadramento
Página 3

Consuni anula concurso da Faculdade de Odontologia
Página 2

Sindicato não funciona nesta

terça-feira, dia do jogo do Brasil

NES: Reunião adiada
Página 2

Mesa da solenidade na tarde de quarta-feira, no Quinhentão
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doispontos

A polêmica em torno do
concurso para o cargo de pro-
fessor-titular da Faculdade de
Odontologia, ocorrido ano
passado, voltou à pauta da
sessão do Conselho Univer-
sitário, na quinta-feira, 22 de
junho.

O diretor da Faculdade de
Odontologia, Wladimir Cor-
tezzi, disputou com a profes-
sora Maria Aparecida de Al-
buquerque Cavalcante, em
novembro de 2005, a vaga de
titular da Faculdade de Odon-
tologia. Houve empate na
média de notas no concurso.
Só que Maria Aparecida, além

Consuni anula concurso
da Odontologia

das notas, recebeu três indi-
cações da banca examinado-
ra e o candidato Wladimir
Cortezzi recebeu duas indi-
cações. O resultado foi homo-
logado pela Congregação.

Recurso
O candidato entrou com

recurso de nulidade no Con-
suni. Na última sessão, a Co-
missão de Legislação e Nor-
mas não teve parecer único.
Além do parecer do relator
Eduardo Siqueira (assinado
também pela professora Ana
Canen), houve o do repre-
sentante técnico-administra-

tivo Marcílio Araújo (em con-
junto com a professora Ce-
leste Elia). O de Siqueira
apontava a anulação do con-
curso e o de Araújo indicava
o indeferimento do recurso
com a manutenção do con-
curso.

A votação de um parecer
contra o outro deu vitória à
anulação do concurso por
16 votos a 9, com uma abs-
tenção com declaração de
voto do conselheiro Carlos
Vainer.

O debate no colegiado gi-
rou em torno da interpreta-
ção sobre o edital. Na visão

dos conselheiros que defen-
deram a anulação, não pode-
ria haver empate e a banca
deveria justificar as notas
para desempatar. Mas isso
não é exigência do edital, que
determina que a ocupação da
vaga se dá pelo maior núme-
ro de indicações, conforme o
artigo 19.

O parecer de Marcílio
leva em consideração que a
banca examinadora foi esco-
lhida e aprovada pelo De-
partamento e pela Congre-
gação, com publicação no
boletim da UFRJ sem qual-
quer contestação, mesmo

dos candidatos. Seu parecer
baseou-se ainda no fato de
que, apesar de ter havido
empate na média das notas,
não houve empate total no
concurso porque a banca
também atendeu ao edital ao
fazer as indicações (três para
Aparecida e duas para Cor-
tezzi).

A lei eleitoral impõe limi-
tações à nomeação para car-
gos públicos. Com a anula-
ção e se a vaga não for preen-
chida, o próximo governo
pode não oferecer o cargo
novamente e a vaga será per-
dida.

Na matéria publicada na edição 721 intitulada
“Patrimônio Valioso”, da última página, em vez de
Museu Histórico Nacional, criado em 1922, a infor-
mação correta é Museu Nacional, criado em 1818.

A finalização das
obras de reabertura da
Avenida Paulo Rocco, em
frente ao HU, está previs-
ta para o dia 30 de junho,
segundo informou a Pre-
feitura da UFRJ. Com isso,
a saída da Ilha do Fun-
dão pelo Instituto de Pu-
ericultura Martagão Ges-
teira (IPPMG) ficará mais
fácil. A Prefeitura explica
que com as mudanças o
acesso aos ônibus para as
pessoas que estiverem
nas proximidades do
prédio do Centro de Ci-
ências da Saúde poderá
ser feito no ponto da Ave-
nida Paulo Rocco. O pre-
feito Hélio de Mattos des-
taca a reurbanização do
entorno do HU (retirada
de quiosques e renova-
ção da sinalização e ilu-
minação) como o aspec-
to mais importante das
obras.

O seminário “A lógica do ‘mal menor’: a legalização da
tortura hoje”, na segunda-feira, 3 de julho, às 18h, vai marcar
a data. Local: Auditório Paulo Freire, CCH-UniRio, Avenida
Pasteur, 458. Palestrantes: Vera Malaguti Batista, do Instituto
Carioca de Criminologia; Sandra Carvalho, da Justiça Glo-
bal; e João Ricardo Dornelles, da PUC-RJ. Entrada franca.

Dia internacional de luta contra tortura

Saída do Fundão

mais fácil

Festa junina da Incubadora
A Incubadora Tecnológi-

ca de Cooperativas Popula-
res (ITCP) promove no dia 7
de julho, sexta-feira, sua fes-
ta junina. A comunidade da
UFRJ está convidada a parti-
cipar do evento.

Inscrições para

eleição do CLA

Até o dia 30 de junho es-
tão abertas as inscrições para
a eleição de decano e deca-
no-substituto do Centro de
Letras e Artes (CLA). O local
de inscrição é na secretaria
do CLA, no prédio da Reito-
ria, das 10h às 16h, no cam-
pus da Ilha do Fundão.

NES vão a Brasília

Em virtude do jogo da
Seleção Brasileira, está sus-
pensa a reunião agendada
para esta terça-feira, 27, às
13h, dos trabalhadores de
natureza especial e o SIN-
TUFRJ com a Reitoria. A
próxima reunião só será
marcada após a audiência
que a Comissão dos NES,
o Sindicato e o reitor terão
com o secretário-executi-
vo do MEC, Henrique
Paim, na quinta-feira, dia
29, em Brasília.

SINTUFRJ não

funciona terça-feira

Nesta terça-feira, 27,
o Sindicato não funcio-
nará em virtude de o
jogo do Brasil na Copa
do Mundo ser transmi-
tido às 12h. As ativida-
des voltam ao normal a
partir da quarta-feira.
Bom jogo a todos os
companheiros.
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NOSSOS DIREITOS

O Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG) to-
mou uma atitude admi-
nistrativa que atinge to-
dos os órgãos ligados
ao Sistema Integrado de
Administração de Re-
cursos Humanos (Sia-
pe) e que, no caso da
UFRJ, prejudica uma
boa parte dos trabalha-
dores. De acordo com o
MPOG, os adicionais de
insalubridade, pericu-
losidade e radiação io-
nizante (raios X) não
podem sofrer efeitos de
decisões judiciais por
não fazerem parte da re-
muneração fixa. Segun-
do o superintendente
de Pessoal, Roberto
Gambine, a PR-4 só con-
firmou a veracidade da
comunicação interna
quando a folha de pa-
gamento de junho já
estava pronta, na sema-

MPOG prejudica

trabalhadores
Medida do Ministério do Planejamento atinge

centenas de funcionários da UFRJ
na retrasada.

A diretoria do SIN-
TUFRJ não foi informa-
da sobre essa ameaça
que pairava contra os
vencimentos da catego-
ria, por isso não teve
tempo hábil para tomar
providências jurídicas
que impedissem o cor-
te. André Viz, assessor ju-
rídico do Sindicato, ava-
liou como arbitrária a
decisão ministerial, prin-
cipalmente da maneira
como foi adotada, pois
não houve notificação
individual ao servidor, o
que significa que ele foi
impedido de se defen-
der. O advogado infor-
mou que essa violação
aos direitos da categoria
exige que seja impetra-
do mandado de seguran-
ça, “pois é inaceitável”.

VACILO – A determi-
nação do MPOG alcan-

O decreto da segunda etapa do enquadra-
mento pode sair esta semana. A implantação
seria feita no salário de julho que sai em agos-
to. A lei eleitoral, que restringe despesas do
Executivo por causa das eleições de outubro,
impõe 30 de junho como prazo-limite para a
edição do decreto. O anúncio foi feito por re-
presentantes do MEC durante o seminário
realizado na sexta-feira, dia 23, em Brasília.
Maria Tereza Ramos, integrante da Comissão
de Enquadramento da UFRJ, que foi a Brasí-
lia,  disse que não houve novidades. “O que
existe de novo é a possibilidade de a implan-
tação sair na folha de julho”, disse.

A progressão de níveis por capacitação será
mesmo retroativa a janeiro, mas os percen-
tuais relativos ao incentivo à qualificação, ao
contrário do que apontavam as negociações
de parlamentares com o governo, ficaram para
julho. Maria do Socorro Mendes Gomes e
Maria Beatriz Galarraga, representantes do
MEC, falaram para um público de 50 repre-
sentantes de comissões de todo o país. O en-
contro foi transmitido pela internet.

Preocupação com erros
O seminário dedicou atenção especial à

possibilidade de recursos serem feitos diante
de erros no enquadramento: depois de publi-
cada a portaria com o enquadramento de to-
dos servidores, será a Comissão de Enqua-
dramento que encaminhará ao órgão de re-
cursos humanos o questionamento de even-
tuais erros. O servidor que verificar erro no
seu enquadramento pode entrar com recurso
até 30 dias da publicação da portaria.

Vânia Gonçalves, representante da Fasu-
bra na Comissão Nacional de Supervisão (em
conjunto com o MEC), participou da elabora-
ção do treinamento fornecido pelo MEC aos
membros das comissões de enquadramento
no dia 23. Para Vânia, o Siape já tem os dados
do enquadramento, e o que for objeto de
recurso pode ser mudado posteriormente,
com efeitos financeiros retroativos. Vânia
lembra que se o recurso for indeferido, o
servidor pode ainda recorrer aos conselhos
superiores e, em última instância, à Comis-
são Interna de Supervisão, que estará acom-
panhando o processo e pode remetê-lo à Co-
missão Nacional.

CARREIRA

Sai
ou

não sai?
MEC anuncia em seminário
que decreto da 2ª etapa do

enquadramento pode sair jáça todas as decisões ju-
diciais, o que inclui os
28% e os 3,17%. Em re-
lação aos 26,05%, André
Viz também responsabi-
lizou a Reitoria pelo fato
de não ter acatado deci-
são judicial de mudar a
rubrica de “Decisão Ju-
dicial Trans Jug” para
“IPC-26,05%”. Ação do
SINTUFRJ na justiça ha-
via garantido o reco-
nhecimento da rubrica
comprovando a origem
da implantação admi-
nistrativa dos 26,05%,
que corresponde ao
Plano Verão. Portanto,
concluiu que neste caso
está havendo uma arbi-
trariedade dupla.

Em 2001 o SINTUFRJ
obteve na justiça, atra-
vés de mandado de se-
gurança, a obrigatorie-
dade que a UFRJ manti-
vesse a denominação da
rubrica de pagamento

administrativo (IPC-
26,05%). No dia 11 de
novembro de 2002, a
Universidade foi inti-
mada através do ofício
nº 1.092/2002 da 2ª Vara
Federal do Rio de Janei-
ro a cumprir a decisão,
mas até hoje não houve
alteração nos contra-
cheques. Se isso tivesse
ocorrido, pelo menos
os 26,05% estariam a
salvos da investida do
MPOG.

Entretanto, o supe-
rintendente de Pessoal,
Roberto Gambine ga-
rantiu que a Universi-
dade encaminhou a de-
cisão judicial para o
Ministério do Planje-
manento, Orçamento e
Gestão cumpri-la, e que
a alteração nos contra-
cheques não foi feita
por decisão unica e ex-
clusivamente do pró-
prio ministério.

De acordo com a consulta à comunidade reali-
zada nos dias 19, 20 e 21, Marcelo Corrêa e Castro é
o novo decano do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFCH). Segundo a presidente da Co-
missão Eleitoral, Letícia Rangel, na apuração da
consulta Marcelo
Corrêa obteve 63,5%
dos votos. A segunda
colocada, Ana Ca-
nen, recebeu 36,5%
dos votos. A consulta
respeitou a regra
ponderada de 70%
para docentes, 15%
para técnicos-admi-
nistrativos e 15%
para alunos. O total

Eleito decano do CFCH
de votos válidos foi de 862, votos brancos repre-
sentaram 0,4% e nulos 2,7%. “O resultado da con-
sulta será envidado na segunda-feira para reu-
nião do Conselho de Centro que deverá homolo-
gar a consulta e marcará uma outra sessão para a

eleição. O pro-
fessor Marcelo
Corrêa seria
eleito também
se o critério
fosse a pari-
dade, que é o
método, mui-
to mais demo-
crático defen-
dido pelo
SINTUFRJ.

Categorias Categorias

Candidatos Docentes Funcionários Estudantes

Marcelo
Corrêa e
Castro

152 125 197

Ana Canen 83 68 209

Total 235 193 406
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UFRJ
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“Ferramenta de

transformação”
Marcílio Lourenço

“Agradeço à presença principalmente dos fa-
miliares dos companheiros que assumem hoje o
mandato sindical, pedindo que tenham paciên-
cia, porque esta não é uma tarefa fácil e tranqüila
como pensa quem está do lado de fora; ela é
árdua e desgastante, e temos que ter um norte
para não misturar o que é divergência política de
inimizade. Vamos trabalhar para modernização
da categoria e para que o Conselho Sindical de
Base seja uma realidade desta gestão precisamos
simplificar e desburocratizar o estatuto da entida-
de, reconhecendo a autonomia dos locais de tra-
balho. Iremos nos debruçar com afinco sobre a
discussão da relação do nosso sindicato com a
CUT e se devemos ou não continuarmos filiados e
pagando a uma central que não vem cumprindo
há algum tempo seu papel histórico em defesa da
classe trabalhadora. Vamos buscar melhorar o sa-
lário da categoria a partir de ações judiciais de-
sencadeadas por outras gestões que retomare-
mos agora, e colocar em discussão o fato de que
todos os anos somos ludibriados em relação aos
nossos reajustes que nunca acontecem, e isto in-
depende da nova carreira. O Sindicato é uma fer-
ramenta de transformação social, e ao mesmo
tempo que discutiremos como melhorar nossas
vidas, aproveitaremos essa ferramenta para aju-
dar a transformar a Universidade e a sociedade.”

“Acabar com a

desigualdade”
Ana Maria Ribeiro

“Entendemos que o papel do Sindicato é lutar
por melhoria das condições de trabalho e salari-
ais, mas que essa luta passa pela valorização do
trabalhador, principalmente numa instituição ar-
raigada e tradicional como é a universidade, onde
há uma divisão de poder pautado em cima do
mérito, e muitas vezes muitos de nós somos consi-
derados seres de segunda e terceira categoria no
interior da instituição, por não termos os títulos
que o mérito da academia assim julga necessário.
E quando defendemos uma carreira que estimule
a capacitação e o desenvolvimento dos técnicos-
administrativos, estamos lutando para acabar com
essa desigualdade, e investir nisso é estar investin-
do na instituição e, portanto, prestando um serviço
à população trabalhadora que necessita que esta
casa do conhecimento possa servi-la produzindo
conhecimento para a luta maior que é acabar com
a desigualdade e a opressão social.” Segundo Ana
Maria, o SINTUFRJ “tem que se envolver no deba-
te do PDI, pensar o plano, porque a ele está vincu-
lado o desenvolvimento da categoria expresso na
nova carreira”. Ana Maria reconheceu que as urnas
demonstraram que a categoria está dividida em
vários projetos diferenciados e que o desafio da
nova diretoria é aprender a trabalhar unida.

Reafirmação dos compromissos

“Vamos lutar por

auditoria”
Francisco de Assis

 “Reafirmamos o compromisso assumido em
nossa carta-programa de transparência na gestão,
resgate social da entidade e de divisão do nosso
trabalho com os delegados sindicais de base. Para
nós que representamos a chapa 3, oposição, o sen-
tido da direção sindical só tem valor se tiver esses
companheiros dando suporte e a linha política.
Registramos ainda, e pedimos que conste em ata,
que assumimos a gestão sem conhecer a situação
financeira da entidade, mas vamos lutar pelas de-
liberações do 7º Congresso do SINTUFRJ e reafir-
madas no 8º, de realização de auditoria. Por fim,
agradecemos a todos e fazemos algumas cobran-
ças: da categoria, para que participe dos nossos
fóruns, porque sem categoria não há direção; da
CUT, por espaço dentro da sua tevê e dos seus
cursos de formação política; da Fasubra, para que
mantenha a postura de coerência na condução
política da nossa categoria, divergindo mas pro-
pondo; da Reitoria, pela ampliação das informa-
ções e das decisões sobre o andamento dos pro-
cessos judiciais e de todas as demais questões que
nos digam respeito; e das entidades, aproximação
política para encaminhamento das nossas pautas
comuns. À AmaVila, garantimos pautar as reivindi-
cações de melhoria daquela comunidade.”.

Homenagem a Marlene e Neuza
Marlene Ortiz “in memo-

riam”,  e Neuza Luzia e foram
alvos de homenagens na so-
lenidade de posse da nova
diretoria do SINTUFRJ. Fran-
cisco de Assis abriu seu dis-
curso agradecendo à compa-
nheira Marlene: “Ela é res-

ponsável por toda a nossa
luta, por estarmos aqui; é a
nossa mãe, guerreira e nossa
referência.” Marcílio Louren-
ço completou, afirmando que
as homenagens à ex-militan-
te e a  companheiros eram
necessárias e bem lembradas,

um reconhecimento ao mui-
to que contribuíram para a
organização da categoria. Ana
Maria Ribeiro não economi-
zou palavras de agradeci-
mentos a Neuza, reconhecen-
do, até mesmo, a falta que ela
fará no cotidiano do Sindica-

to atuando como conciliado-
ra – papel que sempre cum-
priu muito bem – nos mo-
mentos de embates entre as
três correntes políticas que
compartilharão da gestão
proporcional. “Pela comba-
tividade, expressividade e li-

derança que tem sobre todos
nós, pois eu não consigo vê-la
fora de nossas vidas, nós, da
chapa 1, queremos fazer uma
homenagem à companheira
Neuza entregando este buquê
de flores a ela e pedindo que
não nos abandone.”

SUCESSÃO NO SINTUFRJ
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UFRJ

A mesa-redonda “O Papel
da Educação Infantil na Uni-
versidade: possibilidades e
desafios”, realizada na últi-
ma sexta-feira, dia 23, foi a
atividade de destaque que
marcou as comemorações
dos 25 anos da Creche Uni-
versitária da UFRJ na sema-
na passada. Do encontro par-
ticiparam Ivone Souza (Fun-
dação Oswaldo Cruz), Môni-
ca Picanço (Universidade Fe-
deral Fluminense) e Patrícia
Corsino (Faculdade de Edu-
cação da UFRJ). Coube à fo-
noaudióloga Maria Elisa fa-
zer um histórico da creche da
universidade.

Na quarta-feira, dia 21,
houve uma atividade ao ar
livre na creche. Na tarde da
sexta, no auditório do Centro
Cultural Horácio Macedo, foi
realizada a solenidade festi-
va da data. Na mesa-redon-
da, também realizada no au-
ditório do centro cultural, o
debate sistematizou ex-

Creche comemora 25 anos25 anos25 anos25 anos25 anos
Instituição faz aniversário promovendo debate sobre a educação infantil

periências entre dirigentes
das diversas creches. Como
informou a fonoaudióloga
Maria Elisa, a creche da uni-
versidade começou a funcio-
nar em 1981 com dois objeti-
vos básicos: a guarda da cri-
ança e a sua saúde física e
mental. “Com o tempo, a pro-
posta estabeleceu como foco
principal a educação.”

Manifestação de liberdade
Ao fazer o seu relato como

diretora da creche da UFF,
Mônica Picanço  disse que se
utiliza muito das experiências
da rede de creches comuni-
tárias que funciona em Nite-
rói. Outra palestrante, Ivone
de Souza, disse que a creche
da Fiocruz atende 300 crian-
ças em torno de uma propos-
ta pedagógica que estimula a
criatividade, com atividades
artísticas e de interação com
a natureza.

No seu depoimento, Ma-
ria Elisa fez um rápido histó-

rico da creche da UFRJ e da
evolução pedagógica nesses
25 anos. Ela disse que de-
pois da Constituição de 1988
e da Lei de Diretrizes e Bases
os propósitos e objetivos da
creche ganharam nova di-
mensão: “Veio o direito da
educação em creches e pré-
escolas e todo olhar voltou-
se para a a educação infantil.
Eis o nosso produto: a edu-
cação infantil.”

“Antigamente trabalháva-
mos com a idéia de crianças
limpinhas, obedientes e si-
lenciosas. Hoje o fundamen-
tal é a interação com a natu-
reza, o estímulo à criativida-
de.” Ela citou imagens de cri-
anças em atividades na cre-
che da Fiocruz, exibidas du-
rante a palestra de Ivone de
Souza, para ilustrar suas pa-
lavras. “Temos que investir
nos métodos que estimulem
a manifestação de liberdade,
de entusiasmo e de prazer”,
concluiu.

Depois que o governo
do casal Garotinho des-
cumpriu a liminar que o
obrigava a pagar integral-
mente os servidores da
Uerj, o desembargador Ro-
gério de Oliveira e Souza
rejeitou novo recurso do
estado e voltou a ordenar
que os salários dos servi-
dores da Uerj sejam pagos
integralmente. De acordo
com o coordenador jurídi-
co do Sindicato dos Traba-
lhadores das Universida-
des Públicas Estaduais – RJ
(Sintuperj), José Carlos
Thompson, se o Estado
continuar a descumprir a
decisão judicial, a Justiça
irá responsabilizar a secre-
tária de Administração,
Sheila Melo, que responde-
rá com seus bens pessoais
para pagamento de multa

Uerj: Justiça exige pagamento integral
de 20% do valor.

Na última reunião dos
técnicos-administrativos
da Uerj, realizada no dia 21,
foram decididas algumas
condições para a saída da
greve. “A primeira é o pa-
gamento integral dos salá-
rios; a segunda é a assina-
tura de um termo, redigido
pelo Sintuperj, no qual o
Estado se compromete em
retomar as negociações; a
última condição é a assina-
tura por parte da Reitoria
do termo que obriga pôr
fim nos inquéritos e sindi-
câncias que foram abertos
a partir da última greve, em
março de 2005”, afirma
Thompson.

Candidatos ao governo
Na quinta-feira, dia 29,

ocorrerá, na Capela Ecu-

mênica da Uerj, às 15h,
uma reunião entre os ser-
vidores da Uerj e os candi-
datos ao governo do Rio
de Janeiro. “Até agora já
confirmaram presença
Marcelo Crivela e Sérgio
Cabral. Vamos apresentar
a pauta de reivindicação,
ouvir o que eles têm a dizer
e fazê-los assinar um ter-
mo de compromisso com a
nossa pauta”, diz Thomp-
son. Nesta segunda-feira,
dia 26, haverá assembléia
dos docentes, às 15h, no
auditório 71; para o  dia 28
de junho, ocorrerá a as-
sembléia dos técnicos-ad-
ministrativos, às 14h, no au-
ditório 13; e no dia 29 será
realizada a assembléia co-
munitária, às 15h, também
na Capela Ecumênica da
universidade.
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O resultado da pesquisa “O
Perfil do Estudante Universi-
tário de Origem Popular na
UFRJ” foi apresentado no se-
minário do projeto Conexões
de Saberes, realizado dia 20,
no Salão Azul da Reitoria, cam-
pus do Fundão. Este projeto é
vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão (PR-5), faz parte de
um dos programas do MEC
realizado em 31 universidades
federais, envolve 41 alunos
bolsistas de diferentes cursos
de graduação da UFRJ e está
voltado para o acesso e a per-
manência com qualidade de
estudantes oriundos de comu-
nidades populares e periferias
do Rio de Janeiro.

A pesquisa foi feita no ano
de 2005, durante seis meses, e
envolveu 25.266 alunos dos
cursos de graduação, dos quais
foram identificados 2.004 es-
tudantes dentro do perfil ana-
lisado – pais com baixo nível
de escolaridade e moradores
de áreas periféricas da cidade.
Segundo os dados levantados,
estes estudantes se concen-
tram em cursos menos concor-
ridos, como Letras e Serviço
Social. Outros cursos que obri-
gam a permanência integral do
aluno e são mais caros, como
os de Medicina e Direito, são
os que detêm a menor con-
centração. No de Direito a por-
centagem é de 3,9% e no de
Medicina, não chega a 1%.

Ampliação do projeto
“A pergunta que fazemos

é: por que o curso é integral e
voltado para a elite?”, indaga
o bolsista do projeto João
Paulo Araújo. A coordenado-
ra do projeto, a professora da
Faculdade de Educação Car-
mem Teresa Gabriel, explica
que esta é apenas uma amos-
tragem, haja vista que não
abarcou todos os estudantes
da universidade e limitou-se
a critérios. E destaca que o
resultado, ainda que inicial,
pois o projeto terá desdobra-
mentos e será ampliado, é
significativo.

Pesquisa investiga
perfil popular na UFRJ

“Este projeto tem por ob-
jetivo contribuir para atender
às necessidades sociais com
ênfase nos estudantes de ori-
gem popular; subsidiar o go-
verno para suas demandas
políticas informando sobre o
acesso e a permanência do
estudante; e ajudar a dimi-
nuir as seqüelas sociais. Ain-
da que constatemos uma in-
serção gradativa dos estu-
dantes de classe popular nas
Instituições Federais de En-
sino Superior entre 1997 e
2005, isso não é suficiente. No
entanto, já é significativo”,
avalia a professora.

A sub-reitora de Extensão,
Laura Tavares, criticou o eli-
tismo na universidade públi-
ca, e disse que o acesso e a
permanência do estudante de
origem popular é um luta.
“Em Cuba, 55% dos jovens
estão na universidade. No
Brasil são 9%, sendo que ape-
nas 2% têm acesso à universi-
dade pública.” Ela defendeu
o sistema de cotas e destacou
o esforço da Reitoria na am-
pliação de bolsas. E finalizou
sua fala destacando o acesso
à educação como uma ques-
tão de direito e de cidadania.

Viviane Silva Santos, 22 anos, moradora
do Caju, aluna do curso de Direito e bolsista
do projeto, retratou a realidade pela qual pas-
sam os estudantes da classe popular numa
universidade federal. “Tentamos pelo me-
nos 4 ou 5 vezes o vestibular para entrar na
UFRJ. Para nós é bem mais custoso e bem
mais demorado do que aquele estudante que
teve um ensino de qualidade e teve prepara-
ção para o vestibular. E quando se entra, não
estamos no mesmo pé de igualdade.” Ela
criticou a meritocracia na universidade pú-
blica – o ingresso e a permanência se primam
pelo critério do mérito – e afirmou que a
educação é um direito de todos. “Temos de
superar esse problema que é
estrutural na educação e nas
universidades públicas. E
para repensar o modelo de
acesso e permanência, temos
de ir à origem. Qual é o ensi-
no dado à população de fa-
velas e periferias? O que esse
ensino tem dado a eles? Não
basta apenas mudar o vesti-
bular. É preciso dar a este alu-
no uma visão crítica da socie-
dade.

No Conexões de Saberes
estudamos isso, e nele os
estudantes de origem popu-

lar são valorizados, aproveitando-se o seu
saber.”

Outro estudante que suou muito foi Eduar-
do Almeida, 28 anos, que entrou na UFRJ em
1998, mas foi obrigado a trancar a faculdade
durante três anos, pois não conseguia conci-
liar trabalho e estudo. Na época morava em
São Cristóvão, trabalhava em Caxias e estu-
dava à noite no IFCS. “Chegava atrasado, o
professor me chamava a atenção, era um hor-
ror.” Hoje, está mais tranqüilo, pois dá aulas
no Pré-Vestibular para Negros e Carentes, dá
aulas particulares, e tem a bolsa do Conexões
de Saberes, que lhe dá um suporte para con-
cluir o curso de História.

MESA de abertura do seminário realizado no Salão Azul

Realidade difícil

ARTE POPULAR. No dia do seminário, o grupo
de estudantes que integram parte do projeto
Conexões de Saberes realizou várias
performances nos corredores de acesso ao Salão
Azul. As demonstrações foram resultado da
pesquisa coreográfica que estuda a linguagem
corporal
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