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Lula sob pressãoLula sob pressãoLula sob pressão
CUT, outras centrais sindicais, MST, UNE e entidades dos movimentos sociais exigem do governo garantias

de emprego e renda para a população. As lideranças sindicais e populares foram recebidas no Planalto, na
quinta-feira, 26, por ministros, entre os quais o da Fazenda, Guido Mantega, e da Casa Civil, Dilma Roussef. Veja
na página 3 as principais propostas contidas na carta endereçada ao presidente da República.

5ª Marcha da Classe
Trabalhadora

Para reforçar a pressão ao governo, a Central Única dos Trabalhadores
(CUT) convoca todos os  sindicatos e militantes do país para participar da 5ª
Marcha da Classe Trabalhadora, quarta-feira, 3 de dezembro. Milhares de
pessoas vão marchar sobre Brasília nesse dia, em defesa do emprego e da
renda, contra a crise financeira internacional. A palavra de ordem é: “O
trabalhador não vai pagar a conta dos banqueiros”. O SINTUFRJ enviará
um ônibus à manifestação, que sairá dia 2, às 8h, da sede sindical, e
retornará dia 3.

Confraternização de fim de ano - Dia 18 de dezembro
Até o dia 5 de dezembro estão abertas as inscrições para

sindicalizados que tenham filhos até 12 anos de idade
para participar da festa de confraternização do SINTUFRJ,
com direito a brinquedos, guloseimas e brincadeiras espe-

ciais. Mas o evento, que já é uma tradição da entidade, é
aberto a toda a categoria. Os interessados devem se inscre-
ver das 9h às 17h, na sede e subsedes do Sindicato, no
Fundão, Praia Vermelha e Centro da Cidade (IFCS).

  Plano Diretor vai ao Consuni
O Comitê Técnico do Plano Diretor UFRJ 2020

entregou ao Conselho Universitário na sessão de quin-
ta-feira, 27 de novembro, as propostas preliminares do

Plano de Desenvolvimento da Cidade Universitária.
Matéria completa sobre o assunto será publicada na
próxima edição do Jornal do SINTUFRJ.
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DOIS PONTOS

Aposentados fecham atividades do GT em 2008
O GT-Aposentados do SINTU-

FRJ encerrou as atividades do ano
com reunião festiva na subsede sin-
dical no HU, na manhã de quarta-
feira, dia 26. Os coordenadores de
Aposentados, Marylena Salazar,
Petronila Diniz e Arnaldo Bandei-
ra, prepararam para a categoria
uma programação que misturou
política e recreação. Apesar dos
transtornos no trânsito causados
pelas chuvas, a maioria dos com-
panheiros que participam da agen-
da semanal do Grupo de Trabalho
estava presente.

“Em nome da direção do Sin-
dicato saúdo todos os aposentados
da UFRJ, cerca de 5 mil, que preci-
sam continuar contribuindo com
a sua experiência para o fortaleci-
mento das nossas lutas, principal-
mente neste momento, quando os
servidores públicos, aposentados e
não-aposentados mais uma vez são

utilizados como bode expiatório de
mais uma crise”, afirmou o coor-
denador-geral da entidade, Fran-
cisco de Assis. “A gente enxerga o
horizonte porque temos a sabedo-
ria conquistada, e temos que exer-
cê-la a todo instante. É com gran-
de prazer que estamos aqui para
comemorar nossas lutas”, acrescen-
tou Marylena Salazar.

Arnaldo Bandeira não perdeu a
oportunidade para criticar o gover-
no. “Estou muito azedo, mas vou
tentar recuperar a vida. As pessoas
de esquerda que assumiram o po-
der estão fazendo pior que a bur-
guesia; esqueceram a luta dos tra-
balhadores”. Como exemplo, citou
o desconto dos aposentados para a
Previdência Social, a partir da re-
forma de Lula. “Não estamos en-
cerrando nossas atividades, é ape-
nas uma pausa, pois continuamos
com as nossas idéias”, disse Petro-

nila Diniz na sua saudação. “Es-
tou coordenadora sindical e pre-
tendo me pautar pelos princípios

dessa entidade e pelos meus, como
cidadã. Solidariedade, paciência e
perseverança são qualidades que

devem ser praticadas cotidiana-
mente para o bem comum, e não
ficar só em palavras”, recomendou.

Informe aos pensionistas sobre os 26%
Segundo a PR-4, o valor dos 26,05% que foram retirados do último contracheque será depositado na

conta agora no mês de dezembro. O índice foi retirado devido a um erro do Ministério do Planejamento,
que não fez o retorno para o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).

A retirada do índice foi provocada em função da liminar ganha na Justiça pelo SINTUFRJ que
determinou o retorno do índice ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).
Para isso, o Planejamento teria que retirar o índice do sistema de ações judiciais e recadastrá-lo no
Siape. Nesta movimentação acabou cometendo um erro, segundo informou a PR-4, e assim o índice
não apareceu no contracheque.

Como o Planejamento informou que não havia como pagar o valor suprimido em folha suplemen-
tar, a Reitoria assumiu o ressarcimento através do setor financeiro da UFRJ. Desta forma, para que todos
estejam informados, o contracheque de novembro virá também sem o índice. E o pagamento será feito
através de depósito na conta corrente. Por isso haverá dois depósitos: o primeiro referente aos 26,05% que
foram retirados, e o segundo depósito referente ao pagamento do índice do mês de novembro.

Exibição de filmes
Antes da confraternização em torno de uma mesa de lanche, os aposentados

assistiram a dois documentários. O primeiro foi Ilha das Flores, de Jorge
Furtado, grande premiado do Festival de Gramado de 1989; no Festival de
Berlim, em 1990; e ganhador de dois prêmios na França, em 1991. O filme de
12 minutos expõe o retrato da sociedade de consumo a partir da trajetória de
um simples tomate, desde a plantação até ser jogado no lixão. O curta
escancara o processo de geração de riqueza e as desigualdades que surgem no
meio do caminho. Foi bastante aplaudido pela platéia.

O segundo filme, Linha de Montagem, de Renato Tapajós, relata o
desenvolvimento das greves de 1979 e 1980 dirigidas pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo e Diadema, na cidade do ABC. O movimento deu
origem à CUT e ao PT, além de marcar, pela primeira vez, o aparecimento
nacional da liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. O documentário foi
selecionado para o Festival de Berlim de 1984.

MARYLENA, FRANCISCO, ARNALDO E PETRONILA: comandam as atividades político-festivas do GT

F
ot

o:
 C

íc
er

o 
R

ab
el

lo

FGTS – 29ª Vara Federal
O escritório André Viz – Advogados & Associados que assumiu a ação da 29ª Vara Federal

estará encaminhando à Justiça o pedido de execução referente ao primeiro lote de cerca de 130
beneficiários que constam desta ação e que declararam não terem recebido o credito dos
expurgos dos planos econômicos.

Lembramos que os sindicalizados que participam da ação da 29ª Vara constam de uma
relação disponibilizada na sede e subsedes do SINTUFRJ ainda poderão comparecer para assinar
o documento necessário para o encaminhamento do pedido ao juiz de intimação da CEF para
pagamento.

Na ação da 29ª Vara participam mais de 8.000 sindicalizados e a grande maioria já havia
sido beneficiado com o crédito dos expurgos, existindo relatos de casos em que somente houve
crédito na conta de FGTS relativa à UFRJ, sendo certo que a sentença abrangia todas as contas
existentes.

Os sindicalizados que não tiveram o crédito em todas as contas também poderão compare-
cer ao sindicato para firmar a declaração, apresentando o(s) extrato(s) de conta(s) e daquela
que recebeu o crédito de expurgos, informando que se trata de outra conta.

FGTS de quem não consta da 29ª Vara Federal
Na próxima edição do Jornal do SINTUFRJ estará sendo divulgada a orientação do procedi-

mento a ser adotado para os sindicalizados que não constam da ação da 29ª Vara Federal.  A ação
que tramitava na 9ª. Vara Federal somente teve acolhimento do pedido para uma única
sindicalizada. Esta situação autoriza o ajuizamento de nova ação que poderá atingir todo
aquele que possuía saldo em conta do FGTS na época dos planos econômicos, seja na UFRJ seja
no setor privado.

Fique atento pois serão divulgadas detalhadamente na próxima edição todas as orientações
para este grupo.

PR-4 convida os aposentados para festa de
congraçamento

Dia 16 de dezembro, às 10h, no Salão Azul da Reitoria. Programação: informes,
apresentação teatral (Auto de Natal), chorinho, lançamento de livro infantil e almoço de
confraternização.

Aviso da Auto-Escola Lessa
A partir desta segunda-feira, 1º de dezembro, a Auto-Escola Lessa deixa de atender a

categoria nas dependências do SINTUFRJ. Mas o convênio entre a auto-escola e a entidade
continua em vigor.  Maiores informações pelos telefones (21) 3822-1515, 3822-1786,
2595-8896 e 3979-8377.

50 anos da Geologia
Comemoração dia 4 de dezembro, às 14h30, no Centro de Ciências Matemáticas e da

Natureza (CCMN). Na oportunidade será inaugurado o Museu da Geodiversidade.

Livro, sempre o melhor presente
A Editora da UFRJ está vendendo seus livros com 50% de desconto, e com 20% de outras

editoras. Essa promoção começou dia 24 de novembro e vai até 12 de dezembro. Locais de
vendas: Fórum de Ciência e Cultura – Praia Vermelha; e CCMN – Fundão.

Nas bancas: de 1/12 a 5/12, no hall do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS),
Largo de São Francisco; de 8/12 a 12/12, hall da Reitoria, campus do Fundão; e até 5/12,
ao lado da piscina, no campus da Praia Vermelha.
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GOVERNO NA PRESSÃO

Movimentos sociais exigem
garantias para emprego e renda

Uma das principais reivindica-
ções apresentadas dia 26 de no-
vembro pelos movimentos sociais,
entre eles CUT, MST e UNE, ao
governo federal foi a preservação
do emprego e da renda dos traba-
lhadores, como forma de combater
a crise financeira internacional. Foi
lida uma carta assinada por 60 en-
tidades, que também pedia a retira-
da das forças estrangeiras do Haiti,
o cancelamento dos leilões de ex-
ploração do petróleo, a redução da
jornada de trabalho e uma audito-
ria integral da dívida pública.

No encontro, agendado pelo presidente
Lula, a CUT ressaltou a necessidade da redu-
ção dos juros e o fim do superávit primário.
“Nós não estamos propondo irresponsabili-
dade fiscal, não estamos propondo gastan-

ça”, disse Artur Henrique presidente da Cen-
tral, explicando que a proposta é de que os
recursos do superávit sejam destinados a in-
vestimentos em programas sociais e ao Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC).
O presidente Lula foi esperado até o final do
encontro, mas não compareceu devido à via-
gem que fez a Santa Catarina para acompa-
nhar o problema da enchente no estado.

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
A integrante da Coordenação Nacional

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), Marina Santos, destacou que
esta é a terceira vez que o presidente Lula
convoca os movimentos. A primeira foi du-
rante o escândalo do mensalão e a segunda,
à época da eleição presidencial, quando o
candidato Geraldo Alckmin (PSDB) tinha
chances de ganhar a Presidência. “Nós espe-

Principais propostas
da Carta ao governo

* O governo federal deve revisar a po-
lítica de manutenção do superávit pri-
mário, que é uma velha e desgastada ori-
entação do FMI – um dos responsáveis
pela crise econômica internacional. E
devemos usar os recursos do superávit pri-
mário para fazer volumosos investimen-
tos governamentais, na construção de
transporte público e de moradias popula-
res para a baixa renda, dando assim uma
grande valorização à reforma urbana e
agrária, incentivando a produção de ali-
mentos pela agricultura familiar e cam-
ponesa. É preciso investimentos maciços,
na construção de escolas, contratação de
professores para universalizar o acesso à
educação de nossos jovens, em todos os
níveis, em escolas públicas, gratuitas e de
qualidade.

* Defendemos que o governo estabele-
ça metas para a abertura de novos postos
de empregos, a partir de um amplo pro-
grama de incentivo à geração de empre-
gos formais, em especial entre os jovens.
Reajustar imediatamente o salário mí-
nimo e os benefícios da previdência so-
cial, como principal forma de distribui-
ção de renda entre os mais pobres.

* Controlar os preços dos produtos agrí-
colas pagos aos pequenos agricultores, im-
plantando um massivo programa de ga-
rantia de compra de alimentos, através
da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab). Hoje, as empresas transna-
cionais que controlam o comércio agrí-
cola estão penalizando os agricultores,
reduzindo em 30% em média os preços
pagos do leite, do milho, dos suínos e das
aves. Mas, no supermercado, o preço con-
tinua subindo.

* Revogar a Lei Kandir e voltar a ter
imposto sobre as exportações de matérias-
primas agrícolas e minerais, para que a
população não seja mais penalizada, para
estimular sua exportação.

* O governo federal não pode usar
dinheiro público para subsidiar e ajudar
a salvar os bancos e empresas especulado-
ras, que sempre ganharam muito dinhei-
ro e agora, na crise, querem transferir seu
ônus para toda sociedade. Quem sempre
defendeu o mercado como seu “deus-re-
gulador”, agora que assuma as conse-
qüências dele. Nesse sentido os bancos
públicos (BNDES, Caixa Econômica Fe-
deral e Banco do Brasil) deveriam estar
orientados não para socorrer o grande ca-
pital e sim para o benefício de todos os
povos.

* Reduzir a jornada de trabalho, em
todo o país e em todos os setores, sem
redução de salário, como uma das formas
de aumentar as vagas. E penalizar dura-
mente as empresas que estão demitindo.

ramos ser chamados também pelo governo
para debater um projeto-nação, não somen-
te daqui a dois anos”, reclamou.

Entre as reivindicações apresentadas, foi
solicitado ao governo que os bancos públicos
não sejam utilizados para socorrer empresas
privadas, especialmente bancos, e que as em-
presas ajudadas garantam a manutenção
dos empregos. “Nós não podemos utilizar
dinheiro público para bancos ou empresas
que vão demitir trabalhadores”, afirmou o
presidente da CUT.

Da parte do governo, o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, o ministro-chefe da Se-
cretaria Geral da Presidência da República,
Luiz Dulci, e a ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Roussef, que participaram do encon-
tro, apresentaram as medidas tomadas para
combater a crise internacional e um balanço
das políticas sociais do governo federal.

Foto: Valéria Carvalho

MAIS DE MIL PESSOAS, entre dirigentes das Centrais, sindicalistas e ativistas dos movimentos sociais,
participaram do encontro com o governo. Na foto, o presidente da CUT, Artur Henrique, e o ministro da Secretaria
Especial da Presidência da República, Luiz Dulci
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CRISE ECONÔMICA

E m entrevista para o Jornal do
  SINTUFRJ, o professor do Ins-
 tituto de Economia da UFRJ,

Fernando Cardim Carvalho, expli-
cou a atual fase da crise. Segundo
ele, a primeira fase, que foi a de
pânico, já passou. Agora entramos
na segunda.     “Ela é menos espeta-
cular no sentido que dá menos
manchete, mas é onde todos nós
vamos pagar o preço”, afirma. Car-
dim, que é consultor do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (Ibase), explica que o pâ-
nico financeiro é o jogo entre insti-
tuições financeiras, e quando ele
passa o reflexo bate na porta de bai-
xo, isto é, na sociedade. A principal
economia do mundo, os EUA, en-
trou em recessão. E a percepção de
que a crise é muito mais grave do
que se imaginava está chegando ao
resto do mundo.

Segundo Cardim, aqui no Brasil
a população já está sentindo seus efei-
tos. O emprego não está crescendo e o
consumo também não, ainda mais
nessa época antes do natal, em que
ele cresce muito. “As pessoas estão
começando a sentir o desemprego ou
estão vendo que os seus amigos, os
seus parentes, estão sendo atingidos.
E começam a se retrair.

Esse tipo de fase é muito mais
perigosa para a economia real, da
que no pânico financeiro. Pois se
você perde o seu salário, a sua vida
pára”, alerta. Nos EUA o desempre-
go já cresceu, os consumidores estão
se retraindo. Na recessão a econo-
mia real começa a esfriar, o cresci-
mento econômico se desacelera ou
se transforma em contração, o de-
semprego cresce, e o risco de uma
recessão séria se instala. É nesse pon-
to em que estão os Estados Unidos
neste momento.

O professor explica que o com-
portamento do mercado financeiro
americano depois da passagem do
plano para salvar a economia mos-
tra que o efeito sobre a confiança da
sociedade foi muito pequeno. “To-
dos continuam tentando vender seus
ativos a qualquer preço, os emprésti-
mos continuam paralisados e a eco-
nomia americana continua descen-
do a ladeira. Além disso, a percepção
de que a crise é muito mais grave e
intratável do que se imaginava está
chegando ao resto do mundo, pri-
meiro à Inglaterra, depois ao conti-
nente europeu, Ásia e países emer-
gentes mais importantes, como a
Rússia e o Brasil”, garante Cardin.
Ele avalia que o momento é de ex-
trema gravidade, “porque a meta
mais importante de políticas e pla-
nos é deter o pânico, restaurar um
módico de normalidade e confian-

“Já estamos vivendo uma recessão”

ça para começar a tomar as medi-
das mais duráveis de reforma e regu-
lação financeira que coíbam no fu-
turo a repetição dos excessos da libe-
ralização financeira dos anos 80”.

SalvaçãoSalvaçãoSalvaçãoSalvaçãoSalvação
A operação de salvamento dos

governos no mundo envolveu mui-
to dinheiro. Na hora de uma crise
desta envergadura os governos en-
tram em cena para segurar. Os 3
trilhões de dólares por exemplo que
o governo americano e o europeu
estão colocando dão idéia de como é
grande o tamanho do problema.
“Lançar 3 trilhões de dólares é mais
do que duas  vezes o Produto Interno
Bruto (PIB), do Brasil. E isso é só
um salvamento. Não é o tamanho
do mercado. Isso é o que é necessário
para impedir que o sistema desmo-
rone e tenha conseqüências”, expli-
ca. As conseqüências, diz o professor,
são pagas por todos. “As empresas
produtivas, por exemplo, ficam sem
crédito e não podem contratar tra-
balhadores, não podem comprar
matérias-primas, e aí o consumidor
quer comprar uma geladeira ou um
automóvel e não tem crédito. Esta é
a situação lá fora.”

RecessãoRecessãoRecessãoRecessãoRecessão
Esta segunda fase, Cardim resu-

me da seguinte forma: “As institui-

ções financeiras, os bancos, mesmo
que salvos, estão chamuscados. Ti-
veram prejuízo, então pararam de
emprestar para os consumidores ou
cobram juros altíssimos. O consu-
midor deixa de comprar produtos e
as empresas deixam de vender. As
empresas que deixam de vender dis-
pensam os empregados. E esses em-
pregados também não vão poder fa-
zer compras, o que vai gerar desem-
prego em outro lugar, e aí isso co-
meça a se espalhar pela economia.
Isso é a recessão.”

GovernoGovernoGovernoGovernoGoverno
Na recessão todo mundo se apa-

vora e se defende como pode. Retém
tudo o que tem. Mas para a econo-
mia, quando todo mundo se defende,
ela se desmorona, diz o economista.
“O emprego na universidade, por
exemplo, depende das pessoas paga-
rem os impostos. Mas se não houver
renda, não vão pagar impostos. E se
não houver emprego, não vai haver
renda. Então, quem pode quebrar essa
seqüência e reconstituir uma certa
normalidade na economia é o gover-
no. “Mas é um governo que tem que
ser progressista. Tem que saber que o
Estado tem um papel construtivo na
economia, que possa melhorar a vida
das pessoas. Não pode ser o chamado
governo neoliberal”, exemplifica Fer-
nando Cardim.

RecuperaçãoRecuperaçãoRecuperaçãoRecuperaçãoRecuperação
Neste momento, no sentido de

superar a crise, o professor avalia
que há um otimismo moderado.
“Otimismo por que tudo indica que
nós vamos ter nos EUA um governo
progressista, que aprendeu as lições
passadas e vai agir. Mas é moderado,
porque o processo de recessão já está
aí e isso ninguém vai frear agora.
Não dá para parar de uma hora para
outra”, diz. Nesta expectativa oti-
mista, com o governo trabalhando
para sair da crise, a previsão é de um
ano e meio a dois anos ruins. E a
recuperação levará um tempo. “Pro-
vavelmente só em 2011 a economia
comece a se recuperar. Nos EUA, as
pessoas que já perderam o emprego
não têm expectativas a curto prazo.
E, naturalmente, o que acontece
com os EUA se reflete no mundo
inteiro”, projeta.

EUAEUAEUAEUAEUA
Segundo o professor, os EUA ain-

da tiram o nosso sono. E apesar de
não terem mais o poder que tinham
depois da Primeira Guerra, repre-
sentam um quarto da economia
mundial. “É um país versus 184,
que são os outros um terço”. E ape-
sar de não mandarem sozinhos e
estarem em declínio, o seu poder
continuará forte. “A Europa não tem
condições de fazer frente, a China

ainda está crescendo e os países po-
bres continuam pobres. Nós somos
mais importantes e menos depen-
dentes do que nas décadas de 70/80,
mas, como no caso da China, ainda
é muito pouco. Quando acabar a
crise, os EUA vão continuar sendo a
maior economia do mundo e certa-
mente a economia com a maior
capacidade de reação.”

FinanceirizaçãoFinanceirizaçãoFinanceirizaçãoFinanceirizaçãoFinanceirização
Fernando Cardim avalia que

provavelmente a época de ouro da
liberalização financeira terminou,
mas diz que é preciso que ter muito
cuidado com o triunfalismo. Por-
que na hora do pânico todo mun-
do é progressista, mas depois que
passa, os interesses voltam. E ensi-
na: “Ao se abrir a possibilidade de
uma reorientação de caminhos,
não se pode achar que a batalha
está ganha”, e acrescenta que “na
hora do pânico, o pensamento ne-
oliberal está no salve-se-quem-pu-
der, inclusive não há sequer os ca-
ras-de-pau para continuarem de-
fendendo um sistema que não só
está desmoronando, como está cau-
sando danos para o resto da socie-
dade, para o trabalhador que nun-
ca decide nada e ainda vai perder o
emprego, porque o banco que fi-
nancia a empresa dele entrou em
dificuldade. Mas eles estão se pre-
parando e já começaram a reação,
agora que o pânico passou”.

CobrançaCobrançaCobrançaCobrançaCobrança
O principal palco de conflito

agora será regulação financeira e
legislação, avisa Cardim. “Ou seja,
nós vamos deixar que as instituições
ajam livremente desde os anos 80? A
resposta é provavelmente não. Mas
eles vão fazer o possível para deter
qualquer reforma mais profunda.
Então, não podemos ser triunfalis-
tas, achar que ganhamos. Eles estão
recuando, mas a bandeira não é bran-
ca. Estamos mais fortes, mas não
ganhamos por enquanto coisa ne-
nhuma; só estamos pagando o cus-
to da crise.”

Para Fernando Cardim, o re-
sultado da crise vai depender mui-
to da mobilização dos prejudica-
dos: os trabalhadores que estão per-
dendo emprego, a CUT e a socieda-
de. Esses são os interessados em que
não se volte àquele sistema. “Se
esses grupos não assumirem essa
briga, assim como os próprios par-
tidos políticos, e cobrar alternati-
vas e não ficar esperando que o
outro lado simplesmente assuma
seus erros e acenem com mudan-
ças, porque isso não vai acontecer
nunca”, concluiu.

Fernando Cardim

Foto: Cícero Rabello
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Capacitação Profissional Negociada
Experiência inédita
que une formação
técnica com o fazer
do dia-a-dia do
trabalhador

com 133 trabalhadores que resul-
tou na proposta de formação das
duas turmas com 50 alunos.

Jairo Pereira do Nascimento
Júnior, ao lado da esposa e da mãe,
não escondeu o orgulho pelo rece-
bimento do diploma. Técnico em
Mecânica do Instituto de Quími-
ca, há 23 anos na UFRJ, destacou:
“Tem muito profissional que não
tem idéia da divisão do seu traba-
lho e a importância da sua produ-
ção para a Universidade. Esse curso
influenciou o olhar da Adminis-
tração para o local de trabalho.”

Cidnei Vieira de Souza, tam-
bém do Instituto de Química, acha
que o curso influenciou também
no dia-a-dia, na noção sobre segu-
rança: “Havia muita coisa que a
gente não sabia  sobre organização
do setor de trabalho.”

Única mulher entre os alunos,
Terezinha Bassatto de Aquino, se-
cretária executiva da Engenharia
Biomédica, se antes não entendia
bem por que deveria fazer o curso,
passou a conhecer a diversidade de
tarefas existentes nos locais de tra-
balho que sustentam a produção
da instituição.

Amauri de Jesus Xavier, técnico
em mecânica da Engenharia Bio-
médica da Coppe, foi orador da tur-
ma. Ele destacou o aprendizado em
segurança no trabalho, as reflexões
sobre o processo de trabalho, a ha-
bilidade dos formadores e apontou
resultados como a melhora do co-
nhecimento profissional na capa-
cidade de planejamento e de orga-
nização: “O grupo começou a ava-
liar melhor as condições de traba-
lho, as dificuldades e visão de sua
importância para o serviço públi-
co. Ganharam os trabalhadores e a
UFRJ.”

Fábio Zamberlain, coordenador
do Laboratório do Trabalho e For-
mação, destacou a importância da
requalificação, do crescimento pro-
fissional e técnico, comentou so-
bre o novo desafio que é a constru-
ção de um material próprio para a
formação técnica geral para o am-
biente das instituições públicas de
ensino e concluiu que a formatura
da turma é o começo.

Além do material próprio feito
com base na experiência do CT, a
proposta é estender o curso para os
profissionais da Prefeitura e do
Centro de Ciências da Saúde em
2009.

“Vocês são trabalhadores, luta-
dores e vencedores. Continuam uni-
dos e construindo”, elogiou o supe-
rintendente da PR-4, Roberto Gam-
bine. Ele disse que este não foi um
curso trivial e é hoje objeto de dese-
jo de várias unidades.

Uma cerimônia emocio-
nante, na manhã do dia 26,
no auditório do Centro de
Tecnologia (CT), marcou a
entrega do diploma aos for-
mandos do curso pioneiro
de Formação Técnica Ge-
ral (FTG) – a grande maio-
ria dos setores de manuten-
ção das unidades do CT e
CCMN. Esse é o primeiro
fruto do Programa de Ca-
pacitação Profissional Ne-
gociada, esforço conjunto
da Coordenação de Desen-
volvimento de Pessoal (Co-
dep), Pró-Reitoria de Pes-
soal (PR-4) e do Laborató-
rio de Trabalho e Forma-
ção da Coppe.

Familiares e amigos mostra-
vam orgulho pela valorização pro-
fissional que o curso proporcionou
àqueles trabalhadores, a maioria
distante há mais de duas décadas
de qualquer iniciativa de capacita-
ção, reflexo de anos de desmonte de
serviços como o de manutenção nas
universidades.

Mais do que o conhecimento
do processo produtivo, a proposta
de construção da consciência críti-
ca teve como base a iniciativa do
Laboratório de Trabalho e Forma-
ção aplicada aos metalúrgicos de
São Paulo, há alguns anos.

Experiência gratificanteExperiência gratificanteExperiência gratificanteExperiência gratificanteExperiência gratificante
Segundo um dos formadores,

José Carlos Pereira, o curso somou
formação geral técnica – visão ge-
ral da organização da produção e
do trabalho – e experiências acu-
muladas diariamente em cada lo-
cal de trabalho. “O projeto está se
concretizando pela vontade políti-
ca e pelo esforço daqueles que acre-
ditam que a educação e o conheci-
mento podem ser construídos dia-
riamente e sem fronteiras para en-
sinar e aprender”, afirmou o técni-
co-administrativo.

Da primeira aula, no dia 24 de
abril, no auditório da Geotecnia,
até a última, no dia 21 de novem-
bro, muita coisa mudou na visão
daquelas pessoas sobre a importân-
cia da sua atividade. “Trabalhado-
res da UFRJ que foram colocados à
margem na onda neoliberal das
políticas públicas no processo cons-
trutivo e produtivo tiveram opor-
tunidade, durante o curso, de tro-
car experiências muitas vezes ig-
noradas pelo mundo científico”,
registrou José Carlos.

A coordenadora da Codep, Rita
dos Anjos, pretende expandir a pro-
posta para outras unidades. Val-
quíria Felix e Iaci Azevedo coorde-
nam a organização do projeto. Val-
quíria, coordenadora pedagógica,
explica que foi feita uma pesquisa

forma primeira turma

“Operário em
construção”

A Codep homenageou os
trabalhadores com a leitura,
pela coordenadora Valquíria,
do poema “Operário em cons-
trução”, de Vinicius de Mora-
es.

(...)
Mas ele desconhecia

Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
À mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma súbita emoção
Ao constatar assombrado
Que tudo naquela mesa
- Garrafa, prato, facão
Era ele quem fazia
Ele, um humilde operário
Um operário em construção.
Olhou em torno: a gamela
Banco, enxerga, caldeirão
Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação!
Tudo, tudo o que existia
Era ele quem os fazia
Ele, um humilde operário
Um operário que sabia
Exercer a profissão

Ah, homens de pensamento
Não sabereis nunca o quanto
Aquele humilde operário
Soube naquele momento
Naquela casa vazia
Que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia
De que sequer suspeitava.
O operário emocionado
Olhou sua própria mão
Sua rude mão de operário
De operário em construção

(...)
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SOLENIDADE: no centro da mesa, Gambine, ladeado pelos formadores e convidados

JAIRO, ao lado da esposa e da mãe, que foram prestigiá-lo

FORMANDOS exibem com orgulho seus diplomas, entre
eles, Cidnei (de bigode)

JOSÉ CARLOS confraterniza com  Terezinha, presença
feminina no curso
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Os corredores em torno do au-
ditório Horácio Macedo, no
CCMN, foram mais uma vez to-
mados pelos estudantes, ávidos por
explicar as pesquisas e estudos re-
sumidos em pôsteres. Em inúme-
ras salas de aula, grupos de estu-
dantes se revezavam na explica-
ção de seus projetos, submetidos à
rigorosa apreciação de avaliado-
res internos e externos de diversas
instituições. O 5º Congresso de
Extensão – de 3 a 7 de novembro
–  pela primeira vez foi realizado
junto com a Jornada Getulio Mas-
sarani de Iniciação Científica, Ar-
tística e Cultural, que completou
este ano a 30ª edição. As apresen-
tações começaram na quinta-fei-
ra, 5, e, além de conhecerem a
dimensão que toma a Extensão
na UFRJ, os alunos, professores e
técnicos-administrativos tiveram
oportunidade de mostrar sua pro-
dução.

Ana Inês Souza, superintenden-
te Acadêmica de Extensão (PR-5),
coordenadora do 5º Congresso de
Extensão, destacou o crescimento
do número dos trabalhos. “A Ex-
tensão cresceu muito, e o que aju-
dou foi o programa de bolsas”, dis-
se Ana Inês, explicando  que antes
não havia qualquer bolsa de in-
centivo e hoje há 500. Ela lembra
que é a Extensão que permite a
UFRJ mostrar sua face para a so-
ciedade. Nesta edição do evento fo-
ram apresentados 379 trabalhos –

Categoria mostra seu talento no 5º
Congresso de Extensão da UFRJ

COTAS

Reitoria vai retomar projeto
para democratização do acesso

em áreas como comunicação, cul-
tura, saúde, educação e meio am-
biente – envolvendo 1.638 autores

docentes, 111 técnicos-administra-
tivos, 883 estudantes de graduação,
75 de pós-graduação e 130 exter-
nos. Na abertura, dia 3, a pró-reito-
ra de Extensão, Laura Tavares, e a
pró-reitora de Pós-Graduação, Ân-
gela Uller, apresentaram números
sobre a contribuição da UFRJ no
panorama nacional de Ciência e
Tecnologia e Extensão. Laura apon-
tou o salto de qualidade que o con-
gresso teve nos últimos anos.

Ana Inês destacou a qualidade
e a quantidade de trabalhos de
técnicos-administrativos, partici-
pação que tem crescido a cada ano
e nas mais diversas áreas, como
cultura, educação, saúde e traba-
lho. Como exemplo ela citou os
trabalhos sobre a participação de
professores no curso de Extensão
Mídias na Educação, do grupo de
Cleide de Morais Lima; o trabalho
sobre Escola e Diversidade Sexual,
do grupo de Alexandre Bortolini;
a Implantação do Espaço Ciência
Nupem, em Macaé, do grupo de
Alexandre Ramos de Azevedo; o
trabalho sobre Extensão e Trans-
disciplinaridade, do grupo de Flo-
rence de Faria Brasil; o trabalho
sobre Autogestão e Desenvolvi-
mento Local, de Gonçalo Guima-
rães; e o trabalho sobre Planeja-
mento Participativo em Labora-
tório Comunitário de Informáti-
ca na Vila Residencial, do grupo
de Rajane Gadelha, entre inúme-
ros outros.

As regras do projeto que cria a
cota de 50% de vagas nas universi-
dades federais para estudantes que
tenham cursado todo o ensino mé-
dio em escolas públicas (aprovado
no dia 20 de novembro na Câmara
dos Deputados e que ainda será apre-
ciado no Senado) se aplicam tam-
bém às instituições federais de en-
sino técnico de nível médio para
estudantes que tenham cursado
todo o ensino fundamental em es-
colas públicas.

Dentro da cota, o projeto (PL
73/99) reserva a metade das vagas
para os estudantes de família com

renda igual ou inferior a um salá-
rio mínimo e meio per capita (R$
622,50). Uma parte será reservada
também para negros, pardos e in-
dígenas na proporção da popula-
ção de cada estado, medida pelo
censo do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

As instituições terão o prazo de
quatro anos para cumprir o regime
de cotas, mas terão de reservar, a
cada ano, pelo menos 25% das va-
gas. As universidades públicas deve-
rão selecionar os alunos do ensino
médio em escolas públicas tendo
como base o coeficiente de rendi-

mento, obtido através de média arit-
mética das notas ou menções obti-
das no período, considerando-se o
currículo comum a ser estabeleci-
do pelo Ministério da Educação.

E na UFRJ?E na UFRJ?E na UFRJ?E na UFRJ?E na UFRJ?
Há mais de quatro anos a Rei-

toria da UFRJ apresentou uma pro-
posta de democratização de acesso,
com 20% das vagas do vestibular
destinadas a alunos do ensino mé-
dio público.

A proposta teve como base o
estudo do professor Maurício Luz,
do Colégio de Aplicação, e de Aní-

bal Teles, do Núcleo de Computa-
ção Eletrônica. A Reitoria tinha
esperança de ver o projeto aprovado
naquele ano. O Conselho de Ensi-
no de Graduação (CEG) já havia se
posicionado contra qualquer tipo
de cotas na UFRJ, mas mesmo o
novo projeto piloto da Reitoria, que
não tratava de cotas, mas da desti-
nação de um percentual pequeno
de vagas para este segmento, não
avançou.

Hoje, o reitor Aloísio Teixei-
ra lamenta. “A UFRJ tentou fazer
essa discussão há cinco anos. Apre-
sentamos um projeto e a Univer-

sidade não discutiu essa questão
lamentavelmente. O projeto (de
cotas, aprovado na Câmara)
como foi apresentado não é bom.
Não é o meio de resolver a ques-
tão. Agora vamos ter que discu-
tir. O projeto ainda não foi apro-
vado, voltará ao Senado, mas é
possível que passe. Vamos reto-
mar nossa proposta, tentar abrir
essa discussão de novo na UFRJ. A
gente podia já ter discutido essa
questão. Era um projeto inova-
dor”, disse o reitor, comentando
que o tema deve ser retomado no
início do ano.

de 44 unidades, que fizeram suas
apresentações na forma oral, em
audiovisual ou em pôsteres.

Foram inscritos 438 trabalhos
de 1.858 autores. Entre os autores
dos 379 trabalhos aceitos, 437 são
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TÉCNICOS-ADMINISTRATVOS
participaram com 111 trabalhos, e a
superintendente da PR-5, Ana Inês,
elogia o aumento de bolsas e
considera a Extensão a vitrine da
UFRJ para a sociedade
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Serviço de Angiologia do HU pára de funcionar
Criança portadora de doença rara pode ficar sem assistência

A denúncia foi feita ao Jor-
nal do SINTUFRJ através de car-
ta. O serviço está sendo extinto
por falta de estrutura e profis-
sionais especializados. Luciana
Pinheiro Pinto de Figueiredo,
mãe de Ana Beatriz, que se trata
há três anos no Serviço de An-
giologia do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho
(HUCFF), está desesperada com
a situação. Sua pequena de oito
anos é portadora de uma doença
rara, a síndrome de Klippel-Tre-
naunay, com cerca de mil casos
registrados em todo o mundo. Se-
gundo Luciana, o caso da sua
filha é um dos que não mais
terão acompanhamento médi-
co no HU, de acordo com as in-
formações que lhe foram dadas
pela UFRJ.

A diretora da Divisão Médi-
ca, Ana Borralho, é categórica:
“O serviço acabou porque não
tem mais profissionais. Eles fo-
ram se aposentando, e o único
que trabalhava era um coopera-
tivado que não podia ficar res-
ponsável pelo serviço.” Mas ela

garante que ninguém ficará na
rua da amargura. “Os pacientes
não deixarão de ser atendidos.
Eles podem procurar a chefia do
ambulatório”, disse. A professo-
ra explicou que a Angiologia é
uma especialidade médica que
foi  perdendo espaço.  E no
HUCFF a crise das vagas é grave,
ainda mais num setor tão espe-
cífico. O déficit de médicos em
toda a instituição é crônico. Não
se abriu vagas para ocupar o lu-
gar dos profissionais e tampou-
co houve  preparação de novos,
como na residência médica.

A tia de Ana Beatriz, Madale-
na Pinheiro, escreveu diversas car-
tas, para os jornais e para a Ouvi-
doria da UFRJ. “Nossa luta é pela
continuidade do tratamento para
Ana Beatriz e as outras crianças,
com a garantia das consultas na
Angiologia e demais clínicas con-
forme o quadro de saúde de cada
paciente. No caso de Ana, ela é
atendida pela ortopedia, derma-
tologia, pediatria e emergência
infantil”, explica. A luta é jus-
tíssima, pois o Serviço de Angio-

logia do HU presta um serviço de
saúde de uma relevância social
enormes. O tratamento não é fá-
cil e não se encontra na rede hos-
pitalar pública, salvo raríssimas
exceções.

A família de Ana Beatriz não
tem plano de saúde. Ela mora no
município de São João de Meriti,
Baixada Fluminense, e sua mãe,
que é cabeleireira, montou um
salão em casa para poder sobrevi-
ver e cuidar da filha. “Se não
fosse o IPPMG, que diagnosticou
a doença da minha filha, e o HU,
que iniciou o tratamento, eu não
sei o que seria de nós. Em com-
paração com outros pacientes, a
minha filha está muito bem, por
isso a gente luta por todo mun-
do. Não queremos resolver só o
nosso problema”, desabafa Luci-
ana Pinheiro. A doença que aco-
meteu sua filha caracteriza-se
por problemas no sistema nervo-
so, assimetria corporal, macro-
cefalia, gigantismo, manchas no
corpo, dificuldades renais e na
visão e ligeiro atraso no desen-
volvimento intelectual.LUCIANA, mãe de Beatriz: família quer atendimento para todos

NA CORDA BAMBA

O superendividamento hoje ga-
nha status de grave problema social.
Por conta disso, a coordenadora-ge-
ral de Supervisão e Controle do De-
partamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), do Ministério
da Justiça, Laura Schertel, prescreveu
mecanismo de proteção do superen-
dividado. A especialista foi uma das
convidadas da Ouvidoria da UFRJ
para falar no seminário sobre o tema,
realizado dia 17 de outubro, evento
que rendeu ao Jornal do SINTUFRJ
uma série de matérias.

Laura identifica a situação como
um fenômeno social e coletivo de gra-
ve importância em que o Ministério
Público pode e deve atuar, em parti-
cular na formação de políticas públi-
cas com vistas a coibir abusos. Para
ela, o mercado de crédito tem que
atender aos princípios constitucio-
nais, e há artigos prevendo a atuação
de agentes reguladores na observa-
ção de defesa do consumidor.

“É uma determinação consti-
tucional que a ordem econômica
tem que pautar pela defesa do con-
sumidor”, diz ela, explicando que
o mercado é uma ordem de poder e
riqueza que, na teoria liberal, pode
funcionar sozinho, mas que, na

prática, de livre não tem nada.
Laura questiona a falácia de que
o mercado é um espaço neutro,
ou a concepção de que se o mer-
cado agisse livremente pudesse
existir igualdade: “É exatamente
o contrário. Se não houver ação
estatal podem surgir injustiças. É
uma ordem de poder e as vulne-
rabilidades do consumidor vão ser
alimentadas”, diz Laura.

Má-féMá-féMá-féMá-féMá-fé
Ela aponta o processo de incen-

tivo ao crédito de forma irresponsá-
vel que tem levado ao endividamen-
to. E ela acredita que vivemos numa
sociedade do superendividamento,
com oferta sem igual de bens, mó-
veis e imóveis, de forma parcelada:
“As pessoas se endividam e não con-
seguem pagar despesas básicas da
vida”, alerta.

Seu departamento busca arti-
culações entre organismos como o
Banco Central e Febraban e os ór-
gãos de defesa como Ministérios Pú-
blicos Estaduais e Procon para so-
lução dos conflitos entre os consu-
midores e fornecedores sem que seja
necessário o uso da Justiça. E apon-
ta propostas para atenuar o proble-

ma, como a prevenção através de
instrumentos normativos e meca-
nismos para tratamento do supe-
renvidamento. Segundo explica, os
modelos propostos pelo Procon do
Rio Grande do Sul e do Rio de Ja-
neiro são exemplos de conci-liação
nestes termos.

Ela aponta ainda a necessida-
de de formalizar um quadro nor-
mativo, como a criação da figura
da falência civil. E cita, entre os
mecanismos que devem ser previs-
tos, prazo de reflexão que permita
a desistência da compra por parte
do consumidor, o fornecimento de
informações claras ao cliente pres-
tadas antes da compra e a coibição
da publicidade danosa que induz
o consumidor ao erro e, ainda, que
seja apresentado o custo total da
compra, muitas vezes diluído por
pequenas e intermináveis parcelas.

“O superendividamento é uma
questão dramática na sociedade,
que afeta o indivíduo, a família e o
círculo social”, diz Laura, reafir-
mando a necessidade de que os
direitos dos consumidores sejam
assegurados: “É a única forma do
consumidor poder exercer sua ci-
dadania”, conclui.

Estado deve amparar endividados Jogos da semana anteriorJogos da semana anteriorJogos da semana anteriorJogos da semana anteriorJogos da semana anterior
Quinta-feira, 27 de novembro, 16h, a Prefeitura jogou com

a Coppead. Placar: Prefeitura 3 – gols de Luis José (20),
Roberto (19) e Iverson (10) – e Coppead 1, gol de Waldeci (14).

Sexta-feira, 28 de novembro, às 16h, jogaram CLA e Diseg.
Resultado será publicado na próxima edição do nosso jornal.

Campeonato do SINTUFRJ
chega às quartas de finais

 Jogos desta semana Jogos desta semana Jogos desta semana Jogos desta semana Jogos desta semana
Quinta-feira, 4, às 16h: CLA X Diseg.
Sexta-feira, 5, às 16h: Prefeitura X Coppead.
Obs.: Todos os jogos do campeonato são disputados no
campo da Prefeitura da Cidade Universitária.

Prefeitura X Coppead



ÚLTIMA PÁGINA

Nesta edição, vamos
mostrar como é organiza-
da a estrutura média da
Universidade e quais os
espaços de atuação dos
técnicos-administrativos.
A participação da catego-
ria nos colegiados delibe-
rativos, com voz e voto,
enriquece a discussão,
pois contribui para o co-
nhecimento do funciona-
mento da instituição e di-
versifica o olhar da UFRJ
para além da academia e
do meio sindical. A estru-
tura média da Universida-
de é constituída pelo con-
junto de Centros, órgãos
de coordenação das ativi-
dades universitárias nas
suas grandes áreas de en-
sino, pesquisa e extensão,
e pelo Fórum de Ciência e
Cultura.

Centros universitáriosCentros universitáriosCentros universitáriosCentros universitáriosCentros universitários
Um Centro universitário cons-

titui-se de unidades universitárias
e órgãos suplementares. Estes che-
gam a quase 60 na UFRJ. Os seis
Centros universitários são dirigi-
dos por um decano, escolhido pelo
Conselho de Coordenação, prefe-
rentemente entre os professores ti-
tulares das unidades integrantes
do Centro, mas nomeado pelo rei-
tor, com mandato improrrogável
de quatro anos.

Na UFRJ temos os seguintes
Centros: Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza; Centro de
Letras e Artes; Centro de Filosofia e
Ciências Humanas; Centro de Ciên-
cias Jurídicas e Econômicas; Centro
de Ciências da Saúde, que reúne o
maior número de unidades; e Cen-
tro de Tecnologia. Cada Centro é
composto de unidades de acordo
com sua área específica. As ativida-
des dos Centros são coordenadas
por um Conselho de Coordenação,
de composição fixada pelo Conse-
lho Universitário, e é composto por
decano, diretores de institutos, esco-
las, faculdades e órgãos suplemen-
tares, representantes do corpo do-
cente, discente e técnico-adminis-
trativo.

Atribuições dos ConselhosAtribuições dos ConselhosAtribuições dos ConselhosAtribuições dos ConselhosAtribuições dos Conselhos
Promover a coordenação e a

integração do ensino e da pesquisa
nas unidades e órgãos suplementa-
res de sua área; orientar as unida-
des na elaboração e revisão dos res-
pectivos regimentos, respeitadas as
peculiaridades de cada uma; pro-
por a criação de cursos, depois de
ouvidas as unidades interessadas do
próprio Centro; coordenar a elabo-
ração de planos e programas de
ensino e de pesquisas anuais e plu-
rianuais, apresentados pelas uni-
dades e órgãos suplementares; emi-
tir parecer, em matéria de sua com-
petência, sobre representações diri-
gidas aos órgãos superiores da Uni-

Técnicos-administrativos
com voz e voto
nos Centros e unidades

versidade; apreciar os planos e orça-
mentos-programas das unidades e
dos órgãos suplementares e opinar
sobre o orçamento global do Centro;
apreciar convênios e contratos de co-
operação ou assistência técnica entre
unidades ou órgãos suplementares e
entidades externas para encaminha-
mento aos órgãos superiores; indicar
os representantes do Centro para in-
tegrarem o Conselho de Ensino de
Graduação e o Conselho de Ensino
para Graduados; e elaborar o Regi-
mento do Centro.

Ciência e CulturaCiência e CulturaCiência e CulturaCiência e CulturaCiência e Cultura
O Fórum de Ciência e Cultura

(FCC), como categoria de Centro
universitário, tem por finalidade: o
debate e a síntese dos estudos refe-
rentes ao progresso dos vários seto-
res do conhecimento, bem como dos
problemas brasileiros, e a difusão
científica e cultural. O FCC é com-
posto pelos seguintes órgãos: Conse-
lho Diretor; Colégio Brasileiro de Al-
tos Estudos; Órgãos destinados à di-
fusão científica e cultural; e Museu
Nacional. O FCC é presidido pelo
reitor ou, por sua delegação, pelo
vice-reitor, sendo seu o presidente
auxiliado por um coordenador de
sua livre escolha.

Nessa unidade, o Conselho Dire-
tor é o órgão de coordenação das
atividades e compõe-se dos seguintes
membros: reitor ou vice-reitor; coor-
denador do Fórum de Ciência e Cul-
tura; diretor do Colégio Brasileiro de
Altos Estudos; decanos dos Centros
Universitários; diretor do Museu Na-
cional e um representante de cada
segmento da universidade, e mais a
representação de antigos alunos e três
representantes de organizações pú-
blicas ou privadas, convidadas pelo
reitor. Os representantes dos alunos,
técnicos-administrativo e dos antigos
alunos são escolhidos por seus pares
na forma do Regimento Geral.

Ao Conselho Diretor compete ela-
borar plano de execução das ativida-
des do Fórum, decidir sobre matéria
apresentada pelo presidente, coorde-
nar as atividades dos setores do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos, promover a
articulação do Museu Nacional com o
Colégio de Altos Estudos.

Museu NacionalMuseu NacionalMuseu NacionalMuseu NacionalMuseu Nacional
O Museu é a instituição nacio-

nal destinada à pesquisa, ao ensi-
no, à extensão e à preservação de
material de interesse das Ciências
Naturais e Antropológicas. Tem es-
trutura técnica e administrativa
definida em regimento próprio,
aprovado pelo Conselho Universi-
tário. O seu diretor é nomeado pelo
reitor e tem mandato de quatro
anos, improrrogáveis, sendo per-
mitida uma única recondução. Ele
é subordinado ao presidente do Fó-
rum de Ciência e Cultura. Os re-
presentantes do Museu são indica-
dos pela Congregação.

POR DENTRO DA UFRJ
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A UFRJ é constituída de
Centros, órgãos de
coordenação
das atividades
universitárias nas áreas de
ensino, pesquisa e
extensão, e pelo Fórum de
Ciência e Cultura.


