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Passeata em BrasíliaPasseata em Brasília
contra as fundações estatais de direito privado

Assembleia dos extraquadros dos HUs
Nesta segunda-feira, dia 22 de junho, às 13h, na entrada principal do HUCFF,
Cidade Universitária.

GT-Saúde
Faz reunião na terça-feira, dia 23 de junho, às 13h30, na subsede sindical no
HU. Pauta: Escolha de novo representante para o Conselho Distrital de Saúde e
participação na X Conferência Distrital de Saúde da AP 3.1 e assuntos gerais.

Aposentados
Próxima reunião quarta-feira, dia 24 de junho, às 10h, na subsede sindical no HU.
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Em resposta à pressão do governo para
aprovação pelo Congresso Nacional do PLP
92/07, funcionários públicos de diversas ca-
tegorias realizaram na quarta-feira, 17 de
junho, passeata pelas ruas de Brasília e ato

na Câmara dos Deputados. O SINTUFRJ en-
viou uma caravana e mais 13 sindicatos da
base da Fasubra também estavam presentes
ao protesto, que reuniu cerca de duas mil
pessoas. PÁGINA 3
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GT-SINTUFRJ mobiliza para
implantação de programas
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CARREIRACARREIRA

GT-SINTUFRJ mobiliza para
implantação de programas

O Grupo de Trabalho de Carrei-
ra do SINTUFRJ está discutindo
ações para viabilizar a implanta-
ção dos programas da carreira. O
GT atuará em duas frentes: na
UFRJ, investindo no desenvolvi-
mento dos programas de capacita-
ção e avaliação; e nacionalmente,
através da intervenção nos encon-
tros institucionais para defender os

Eleição na CIS
O GT-Carreira irá sugerir aos membros da comissão eleitoral indicados pelo

SINTUFRJ o mês de setembro para a eleição dos representantes da categoria Comissão
Interna de Supervisão da Carreira (CIS), pois o mandato dos atuais já venceu. A
eleição deve ser feita de forma nominal e coordenada pelo SINTUFRJ e Reitoria.

A CIS, instituída por portaria do Ministério da Educação, tem por atribuição
acompanhar a implantação do plano de carreira em todas as suas etapas e o
trabalho da Comissão de Enquadramento. Este trabalho já foi realizado, mas
outras etapas ainda dependem do acompanhamento da CIS.

No âmbito da carreira, os representantes da comissão devem: auxiliar a área de
pessoal e os servidores; fiscalizar e avaliar a implementação do plano; propor à
Comissão Nacional de Supervisão alterações necessárias para o aprimoramento da
carreira; apresentar propostas e fiscalizar a elaboração do plano de desenvolvimen-
to de pessoal e seus programas de capacitação, avaliação e de dimensionamento
das necessidades de pessoal e modelo de alocação de vagas.

Na UFRJ tal trabalho é muito importante, haja vista a falta de um plano de
desenvolvimento de pessoal e o atraso na implantação dos programas de capacita-
ção e avaliação. Outro problema enfrentado pela comissão atual foi o de não
poder encaminhar os casos omissos referentes ao plano diante da inoperância da
Comissão Nacional de Supervisão. Até hoje o MEC não convocou esta comissão,
apesar de a Fasubra continuar cobrar o compromisso do ministério. A comissão
nacional também foi instituída por portaria e trata do plano de carreira dos cargos
técnico-administrativos em educação. Ela  é composta por representantes do MEC,
dos dirigentes da Ifes, das entidades Fasubra e Sinasefe.

Assembleias no IPPMG e HU
Quinta-feira, 25 de junho, às 10h, o Conselho Distrital de Saúde da AP-3.1 realiza assembleia no

IPPMG para escolha pela categoria de dois delegados para a Conferência Distrital de Saúde, e de um
conselheiro para o biênio 2010/2011.  No mesmo dia, às 11h, o Conselho faz outra assembleia, desta
vez para os trabalhadores de saúde do HU. No auditório 5 E 36.

GT-Antirracismo
Militantes discutem o Estatuto da Igualdade racial

O grupo de trabalho do SINTUFRJ na segunda reunião, promovida dia 16 de junho, fez  a
leitura do Estatuto da Igualdade Racial até o artigo 18. O estatuto é um projeto de lei que
tramita na Câmara dos Deputados desde 2005 e está parado na Comissão Especial pela
resistência à garantia institucional de direitos a afrodescendentes.

O projeto propõe a aprovação de políticas de ação afirmativa (como cotas e permanên-
cia na universidade) para afrodescendentes no serviço público, escolas, universidades,
empresas privadas, partidos políticos, novelas e comerciais, como também regulariza as
terras quilombolas (pertencente a descendentes de africanos escravizados) e reconhece a
liberdade religiosa.

A próxima reunião foi marcada para 30 de junho, às 14h, na subsede sindical no HU.

princípios da carreira.
Segundo o coordenador-geral do

SINTUFRJ, Francisco de Assis, a atua-
ção do Sindicato é importante na
medida que tem propostas, é por um
sindicato forte da base da Fasubra,
que pode e deve defender os princípios
da carreira definidos pelo movimen-
to nos congressos da Federação. O di-
rigente assim como diversos integran-

tes do GT ava-liam que existe por
parte do governo uma tentativa de
recuar nas conquistas dos técnicos-
administrativos em educação.

A proposta de um novo plano,
tendo como base o Plano Geral de
Cargos do Executivo (PGPE), está
na pauta dos encontros institucio-
nais promovidos pelo governo. Esses
encontros foram as conferências

regionais que formularam propos-
tas sobre política de gestão de pes-
soal e que serão levadas à Confe-
rência Nacional de Recursos Hu-
manos que ocorrerá de 6 a 9 de
julho. O GT-Carreira participará
do II Fórum Regional da CIS, em
Juiz de Fora, nos dias 24 e 25 de
junho, com quatro integrantes da
CIS, e do III Seminário Regional

de Capacitação das Ifes, de 24 a 26
de junho, na Ufes (ES), com dois
representantes da CIS. Nos dois even-
tos, eles terão como tarefa defender
os princípios do movimento em re-
lação à carreira dos técnicos-admi-
nistrativos em educação.

Nova reunião do GT está mar-
cada para 14 de julho, das 14h às
17h, na subsede sindical no HU.

Última
reunião do GT
discutiu a
eleição para
a CIS

F
ot

os
: 

C
íc

er
o 

R
ab

el
lo



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 866 - 22 a 28 de junho de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

Manifestação em Brasília contra o PLP 92
Trabalhadores de todo o país participaram da passeata na quarta-feira passada

  DEFESA DE DIREITOS

Se houve um setor em que as
políticas neoliberais de terceiriza-
ção e privatização atuaram de for-
ma particularmente intensa e per-
versa na universidade, este foi o de
serviços de manutenção. O desmon-
te iniciado em 1990 evidenciou o
começo do fim do antigo Gemd:
grupo de manutenção e desenvol-
vimento que reunia profissionais
qualificados de toda ordem, como
marceneiros, carpinteiros, serra-
lheiros e que coordenava os serviços
em toda a universidade.

Nos últimos anos, o setor de
manutenção se virou como era pos-
sível, sem recursos, material e com
profissionais cada vez menos valo-
rizados. Mas parece que a situação
começa a mudar, graças à mobili-
zação dos trabalhadores, em parti-
cular dos marceneiros e carpintei-
ros, e ao apoio do SINTUFRJ.

Querem capacitaçãoQuerem capacitaçãoQuerem capacitaçãoQuerem capacitaçãoQuerem capacitação
Na terça-feira, dia 16 de junho,

o SINTUFRJ organizou reunião dos
carpinteiros e marceneiros na sub-
sede sindical no HU, quando a Pró-
Reitoria de Pessoal (PR-4) e a Co-
ordenação de Desenvolvimento de
Pessoal se comprometeram a for-
mular um curso de capacitação es-
pecífico para eles. Inclusive com
ênfase numa atividade que pode

render frutos: a restauração do pa-
trimônio histórico. Esses trabalha-
dores seriam preparados para inte-
grar um grupo de especialistas que
pode servir não só à universidade,
como a outros órgãos, tornando-se
referência no Rio de Janeiro.

De acordo com dados de 2005,
existem na UFRJ 48 marceneiros, 8
auxiliares de marcenaria, 30 car-
pinteiros e 11 auxiliares de carpin-
taria, que fazem atualmente o ser-
viço de manutenção dos Centros, sen-
do que alguns estão alocados em
laboratórios e outros setores.  “Havia
uma estrutura, mas desmontaram
tudo”, lamentou o coordenador-ge-
ral do SINTUFRJ, Francisco de Assis,
comentando que essa é uma discus-
são que tem a ver com a Carreira e
que o segmento tem que se unir e
pensar para frente.

O superintendente da PR-4,
Roberto Gambine, sugeriu a capa-
citação com dois focos: montar
uma equipe para restauração do
patrimônio (“A gente tem no Rio
de Janeiro um Patrimônio Históri-
co Grande”) e outro para resgatar o
prestígio da manutenção. Gambi-
ne lembrou do recente curso de for-
mação técnica geral realizado com
os profissionais de manutenção do
Centro de Tecnologia em conjunto
com o Laboratório de Trabalho e

Formação da Coppe. “A ideia é re-
produzir esse programa na Prefei-
tura, no CCS e agora para este con-
junto de profissionais”, disse, acres-
centando que a partir daí reuniria
uma comissão para montar a es-
trutura de curso e “botar o bloco
na rua”.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Jéferson Salazar, lembrou
a importância de se incorporar ou-
tros profissionais na capacitação
do grupo de restauração, como os
de cantaria (que trabalham com
pedras), com a criação de oficinas
temáticas que abordassem aspec-
tos técnicos com a finalidade de
“credenciar a UFRJ no resgate do
patrimônio histórico”. Francisco
de Assis acrescentou que se deve
aglutinar pessoas em torno dessa
estrutura para estender o serviço de
restauração para todo o Rio de Ja-
neiro.

Milton Francisco, carpinteiro
da Prefeitura, explicou que já che-
gou ao teto de sua classe e, mesmo
tendo feito cursos de capacitação,
fora a experiência que adquiriu,
não tem mais direito à progressão.
Ele reivindicou que o curso fosse
feito pela UFRJ: “Todo mundo é
doutor naquilo que faz. Por que
não se criar um grupo aqui dentro
para cuidar de seus profissionais?

Temos tudo: lugar, profissionais...”
Gambine explicou que a Car-

reira, no que toca à classificação
dos cargos, ainda está travada. E
quanto aos cursos, a ideia é exata-
mente essa, usar pessoas qualifica-
das e o patrimônio intelectual da
UFRJ. Para Francisco de Assis, não
se deve buscar a capacitação apenas
pelos efeitos financeiros da progres-
são, mas para que o profissional
possa se qualificar. Jéferson Salazar
complementou afirmando que a
progressão é consequência.

“Mesmo estando no nível IV e
mesmo sendo importante o ganho
no salário, a capacitação é impres-
cindível para aumentar o nível de

Marceneiros e carpinteiros conquistam capacitação
Eles almejam compor grupo de especialistas em restauração

Trabalhadores da UFRJ e diri-
gentes do SINTUFRJ participaram
na quarta-feira, dia 17 de junho,
da passeata e do ato, em Brasília,
contra a aprovação, pelo Congres-
so Nacional, do PLP 92 – projeto
do governo federal que cria as fun-
dações estatais de direito privado.
Da base da Fasubra estavam pre-
sentes 13 sindicatos de técnicos-
administrativos de universidades.
Ao todo, participaram cerca de duas
mil pessoas, de diversas categorias
do funcionalismo público, que sa-
íram de várias partes do país para
protestar no Planalto Central.

A manifestação foi organiza-
da pelo Fórum de Lutas Contra o
PLP 92/07, do qual a Fasubra faz
parte. Às 9h, centenas de servidores
já estavam concentrados em fren-
te à Catedral de Brasília, que fica
próximo à Esplanada dos Ministé-
rios. Palavras de indignação às fun-
dações estatais de direito privado,
trio elétrico e o colorido das ban-
deiras e faixas deram ritmo à pas-
seata. Após a passeata, os manifes-

tantes realizaram ato público no
auditório Nereu Ramos, na Câma-
ra dos Deputados.

O protestoO protestoO protestoO protestoO protesto
Os manifestantes enfrentaram

sol forte e o tempo seco de Brasília
durante todo o percurso da passeata.
Foram feitas duas paradas estratégi-
cas: uma em frente ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) e outra em frente ao Mi-
nistério da Saúde. Os funcionários
públicos criticaram a atuação dos
ministros que pressionam os depu-
tados federais para que agilizem a
tramitação do projeto na Câmara,
mesmo depois de rejeitado em vá-
rios fóruns de discussão.

A maioria dos servidores tem
convicção de que o PLP 92/07 pode
desencadear a ideologia de privati-
zações ocorrida durante o governo
de FHC, através de terceirizações em
setores essenciais dos serviços pú-
blico, como a saúde. Os trabalha-
dores também sabem que o PLP
das Fundações Estatais é inconsti-

tucional, como já se manifestou a
respeito o Supremo Tribunal Fede-
ral. Durante a passeata, vários di-
rigentes sindicais se manifestaram
no carro de som. O coordenador-
geral da Fasubra, Rolando Malvá-
sio, criticou o governo por tentar
apressar a votação do projeto, que
para ele é uma forma de burlar o
Regime Jurídico Único e privilegi-
ar a iniciativa privada.

“Nem mesmo FHC pensou em ir
tão longe com um projeto de lei que
privatiza o serviço público e vai preca-
rizar as relações de trabalho. Atual-
mente os hospitais universitários rea-
lizam pesquisas de base, a exemplo da
doença de Chagas, mas se forem geri-
dos pelas fundações de direito priva-
do, vão ter que atuar segundo os inte-
resses do mercado e não mais da soci-
edade”, afirmou Malvásio.

A coordenadora-geral da Fasu-
bra, Léa de Souza Oliveira, relem-
brou a luta da Federação contra o
PLP iniciada em 2006, que, com a
adesão de mais categorias, conse-
guiu impedir por várias vezes a vo-
tação do projeto em plenário em
2007, o que ela espera que ocorra
agora, em 2009. Deputados fede-
rais do PT, PSOL, PCdoB e do PMDB
participaram da manifestação.

conhecimento”, acrescentou a co-
ordenadora da Coordenação de De-
senvolvimento Profissional (Co-
dep), Rita Anjos.

Antônio Irineu da Silva, do Ins-
tituto de Psicologia, ressaltou que
mesmo com muita experiência –
há trabalhadores com mais de 30
anos de profissão – sempre há o
que se aprimorar.

Os trabalhadores formaram
uma comissão de representantes in-
tegrada por  Antônio e Adalberto
Francisco (Psicologia), Silvano dos
Santos e Rubens César (Prefeitu-
ra). Esta semana a comissão se re-
úne para discutir a estrutura do
curso.

SINDICATOS da base da Fasubra, entre os quais o SINTUFRJ, enviaram caravanas a Brasília

ASSIS, SALAZAR E GAMBINE ouvem os trabalhadores
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Modalidade é viável para
técnicos-administrativos

  ENSINO A DISTÂNCIA

A utilização do ensino a dis-
tância (EAD) para a capacitação
dos técnicos-administrativos na
UFRJ pode e deve ser feita. Quem
afirma é a coordenadora da Divi-
são de Educação da Pró-Reitoria de
Extensão (PR-5), Cleide Moraes. A
modalidade abre novas frentes para
os profissionais que precisam de
uma qualificação, seja reciclagem,
capacitação e ou aperfeiçoamento,
mas não podem frequentar uma
universidade pública e cumprir os
horários tradicionais.

 “Imagine os funcionários da
Praia Vermelha, de Macaé, de Xe-
rém, todos fazendo cursos pela UFRJ
sem ter que se deslocar de seus lo-
cais de trabalho!”, diz, empolga-
da, a coordenadora. A própria Clei-
de e outro colega fizeram um curso
de educação a distância com certi-
ficado emitido pela Universidade
do Canadá.

Identificar necessidadesIdentificar necessidadesIdentificar necessidadesIdentificar necessidadesIdentificar necessidades
Cleide Moraes sugere que para

isso acontecer é preciso fazer um
levantamento com os servidores em
relação às suas necessidades profis-
sionais. Este levantamento dará a
base da organização dos programas.
“A PR-4 pode fazer isso. A partir daí
teremos um quadro das áreas a se-
rem exploradas, e com isso pode-se
procurar as unidades corresponden-
tes e os profissionais para montar
uma proposta.”

A Divisão de Educação admi-
nistra o curso de Formação Conti-
nuada em Mídias na Educação,
voltado à capacitação dos professo-
res de ensino básico da rede pública
do estado. No momento discute-se
na UFRJ a especialização no mó-
dulo avançado, aprovado recente-
mente no Conselho de Centro da
Pós-Graduação do Centro de Ciên-
cias da Saúde.

Segundo Cleide Moraes, o ensi-
no a distância possibilita a univer-
sidade pública chegar a localidades
onde ela não existe, como no inte-
rior do Rio de Janeiro, dominado

pelas universidades particulares.
 “Nossa universidade  pode

chegar lá e oferecer cursos de qua-
lidade para os profissionais que já
estão no mercado de trabalho e

Educação a distância cresceu e se firmou na Biologia
A bióloga Benedita Aglai há seis

anos trabalha com ensino a dis-
tancia no Instituto de Biologia.
Ela, que se graduou e fez mestrado
na UFRJ e hoje é doutora em Eco-
logia, afirma que existe falta de
informação e conservadorismo em
relação à educação a distância. Mas
o que não pode acontecer, segundo
ela, é o descarte desta nova tecnolo-
gia de educação e deste “programa
“fantástico” de inclusão na educa-
ção superior. No curso de Ciências
Biológicas ela aponta resultados
significativos, a ponto de os alunos
formados estarem fazendo pós-gra-
duação, empregados ou fazendo
concursos. Durante quatro anos ela
coordenou a Licenciatura em Ci-
ências Biológicas.

“Quando iniciamos o curso em
Ciências Biológicas, havia muitas
dúvidas e a preocupação com o ní-
vel de qualidade. Isso aconteceu até
quando implementamos o curso
noturno na graduação presencial.
É natural. No entanto, tais resis-
tências não podem ser um obstá-
culo. O nosso curso é de qualidade,
muitos alunos têm desempenho
melhor do que os presenciais, e cres-
ceu. E vai crescer muito mais”, de-
clara, entusiasmada. Até a evasão,
que é um problema nos cursos da
universidade, é pequena na EAD da
Biologia.

Hoje, o curso de educação a dis-
tância de Ciências Biológicas reú-
ne 1.492 alunos contra cerca de
200 quando foi iniciado, em 2003,
através do consórcio Cecierj/Cederj,
que reúne seis universidades públi-
cas do Estado do Rio. É um curso
semipresencial, com trabalho de
campo e laboratório. Os alunos que
se inscrevem precisam fazer um
vestibular específico.

O Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas forma profes-
sores de Ciências para o ensino fun-
damental e de Biologia para o en-
sino médio. Os aprovados têm di-
ploma de graduação pela UFRJ e o
curso tem duração máxima de 15
semestres. É obrigatória a partici-
pação de pelo menos 75% das aulas
práticas e atividades de campo pre-
senciais previstas no curso.

Benedita atualmente coorde-
na duas disciplinas na EAD e ex-
plica que além do apoio do ma-
terial didático, todo produzido
pelos professores das universida-
des, os alunos contam com o
apoio de tutorias. São doutoran-
dos e doutores que esclarecem as
dúvidas. Existem as tutorias a
distancia, que, de acordo com seus
horários, dão plantão por telefo-
ne e e-mail, nas salas destinadas
para tal fim; como também os
presenciais, que dão suporte nos

polos. A internet é a base de
todo o curso e o aluno é o prin-
cipal responsável pela sua or-
ganização de estudos.

A existência dos polos faz com
que o aluno, que se inscreveu na
modalidade próxima à sua mo-
radia, não precise fazer grandes
descolamentos e assim ter acesso
fácil as atividades obrigatórias
exigidas pelo curso. A UFRJ tem
responsabilidade sobre sete polos:

precisam de aperfeiçoamento. O
ensino a distância permite esta
capacitação. É um espaço que de-
vemos ocupar, porque a EAD é uma
realidade e uma necessidade. De-

vemos pensar como vamos atuar
nesta realidade, absorvendo até as
críticas, porque o ensino a distân-
cia veio para ficar. Não podemos
nos excluir disto”, defende.

Angra dos Reis, Campo Grande, Pi-
raí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
Três Rios e Volta Redonda.

A EAD foi criada para oferecer
aos jovens do interior a oportuni-
dade de fazerem cursos de nível su-
perior sem que fosse necessário dei-
xar suas cidades. E as novas tecno-
logias de informação acabaram
propiciando a qualquer pessoa in-
teressada e dedicada a oportunida-
de do acesso à educação superior.

“É um a inclusão social inima-
ginável”, comemora Benedita
Aglai.

O Conselho de Ensino para
Graduados (CEPG) discutiu na
segunda quinzena de maio o sis-
tema de educação a distância
(EAD). O objetivo foi esclarecer
os conselheiros sobre a prática
desta modalidade na universida-
de. Nova sessão sobre o tema ain-
da não foi marcada.

CLEIDE MORAES

BENEDITA AGLAI
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 CATEGORIA

CFCH pode dobrar de TA no colegiado
Decisão será na sessão do dia 6 de julho, mas é certa a conquista de ampliação da representação

A pauta da sessão do Conselho
de Coordenação do Centro de Fi-
losofia e Ciências Humanas
(CFCH) do dia 15 de junho tratou
de um tema caro para a catego-
ria: a ampliação da representação
de técnicos-administrativos e
também dos estudantes no cole-
giado.

Aumentar de um para dois o
número de representantes de cada
um dos dois segmentos pode pare-
cer pouco. Como parecem poucos,
em geral, os assentos na maioria
dos colegiados na UFRJ. Mas, na
verdade, é um avanço, porque a
cada passo a categoria consolida
sua participação nos fóruns que
decidem os rumos acadêmicos e
administrativos da instituição,
que são as congregações, os conse-
lhos de centro e os colegiados su-
periores: Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) e Conselho Uni-
versitário (Consuni).

Foi por reivindicação dos
funcionários que o Consuni po-
sicionou-se contra a transforma-
ção dos hospitais da UFRJ nas
temíveis Fundações Estatais de
Direito Privado. Por isso a rele-
vância da discussão na sessão dia
15 de junho no Conselho de Cen-
tro do CFCH, que tinha em pau-
ta também outras mudanças re-
gimentais para formulação das
normas eleitorais.

Por que mudarPor que mudarPor que mudarPor que mudarPor que mudar
Atualmente o Conselho do

Os profissionais extraquadros
dos HUs, insatisfeitos com a demo-
ra na solução da regularização fun-
cional por parte da Reitoria, po-
dem fazer nova paralisação. Até a
semana passada não havia garan-
tia do pagamento dos salários atra-
sados prometidos e permanecia a
indefinição sobre a realização do
concurso simplificado. A decisão
de parar será tomada na assem-
bleia desta segunda-feira, 22 de ju-
nho, às 13h, em frente ao HU.

Cerca de 150 extraquadros com-
pareceram à assembleia no audi-
tório Alice Rosa, no HU, na quarta-
feira, 16, para avaliar os rumos do
movimento. Os problemas pela fal-
ta de pagamento e a ausência de
resposta da Reitoria – nesse dia o

CFCH tem um representante de fun-
cionários e um de alunos. Mas, se-
gundo determina a legislação, a
proporção deve ser de 70% de do-
centes na composição do colegiado
e 30% de funcionários e alunos. O
professor Marcos Jardim, encarre-
gado do parecer, explicou que, como
são 13 docentes, deveria haver 3,9
representantes dos outros segmen-
tos, por isso propôs a ampliação
para quatro: dois  técnicos-admi-
nistrativos e dois estudantes. Ele
disse ainda que 0,1% a mais não
iria afetar muita coisa.

Segundo o decano do CFCH,
Marcelo Correia e Castro, para isso
deveria haver alteração do regimen-
to nos itens que dizem respeito aos
segmentos. Não houve discordân-
cia entre os presentes, mas como
para qualquer deliberação do cole-
giado era necessário quórum de dois
terços do colegiado e a sessão fora
instalada com quórum mínimo, a
decisão sobre o assunto foi adiada
para o dia 6 de julho.

“Vamos reapresentar o ponto
na sessão de 6 de julho e faremos
um esforço de convocação com an-
tecedência”, comprometeu-se o de-
cano. Segundo Flávio dos Santos,
representante dos funcionários no
colegiado, a inscrição – no caso
dos TA – deveria ser nominal e não
por chapa. Roberto Gomes, repre-
sentante dos técnicos-administra-
tivos no Consuni e coordenador ad-
junto da Comissão Interna de Su-
pervisão da Carreira (CIS), expli-

cou que a inscrição para a comis-
são é nominal (segundo normati-
va do MEC).

Flávio ainda apontou que a ins-
crição nominal é mais democráti-
ca e que os dois mais votados se-
riam os titulares, e os que obtives-
sem o terceiro e quarto lugares seri-
am os suplentes. Flávio defendeu
até a diversidade de opinião entre
suplentes e titulares.

“Se o próprio segmento consi-
dera que isso pode trazer ganho, eu,
particularmente, não vejo proble-
ma”, disse o decano, mas acrescen-
tou que é preciso que a representa-
ção de funcionários e estudantes

seja exercida de fato, caso contrá-
rio o conselho deixa de funcionar.

 Roberto Gomes explicou que o
movimento vem trabalhando para
aumentar a representação e parti-
cipação em todas as instâncias:
“Mostramos o quanto é importan-
te e como as decisões podem afetar
a vida de cada um. Vamos conti-
nuar esse trabalho de conscientizar
sobre essa necessidade.”

Flávio reivindicou também a
alteração do regimento para que
seja explicitado o direito de parti-
cipação dos técnicos-administrati-
vos e dos estudantes com voz e voto-
na representação administrativa.

“Dobramos a representação”,
comemorou Flávio (apesar de a
decisão ter ficado para o dia 6 de
julho). “Queremos discutir nossa
representação de acordo com nor-
mas mais democráticas: de acor-
do com o Estatuto da Universida-
de e a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB). Muitas unidades não
acompanharam a mudança. Que-
remos participação em todos os
colegiados, como congregações e
conselhos departamentais”, disse
o representante. Ele lembrou que
“foi na Congregação do IFCS que
a categoria ganhou a luta contra
o ponto digital”.

 HUs

Profissionais semcontrato ameaçam com nova greve
reitor estava em Brasília tratando
da questão – motivaram intenso
debate. A proposta é realização de
concurso simplificado para regu-
larização funcional, mas essa so-
lução tem de ser autorizada pelos
Ministérios do Planejamento e da
Educação.

Abaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinado
Como ação efetiva, os extra-

quadros resolveram fazer um abai-
xo-assinado para ser levado ao Con-
gresso Estadual da CUT. Porque
nem todos os extraquadros dos HUs
da UFRJ, que são cerca de mil, se-
rão absorvidos pelo concurso sim-
plificado. A possibilidade de uma
ação judicial foi avaliada na as-
sembleia. Essa é uma decisão que

preocupa o SINTUFRJ pela incerte-
za do resultado e por temer que, ao
invés de ajudar, prejudique os tra-
balhadores.

A coordenadora do Sindicato,
Ednéa Martins, que foi acompanha-
da da advogada da entidade, Laura
Astrolábio, ponderou com os profis-
sionais sobre as consequências de
uma nova paralisação neste mo-
mento de negociação. “Isso precisa
ser feito, se assim vocês decidirem,
com muito cuidado e de forma or-
ganizada. Nós estamos aqui para
apoiá-los, mas temos o dever de
orientar e esclarecer vocês sobre as
implicações de uma greve sem ain-
da uma definição do que está sendo
negociado”, disse Ednéa.

Seu alerta político foi reforça-

do pela explicação da assessora ju-
rídica Laura Astrolábio: “Agora não
é aconselhável entrar com ação,
isso pode prejudicar vocês.” A ori-
entação partiu de uma análise pré-
via que ainda será fruto de mais

estudo pelo Departamento Jurídi-
co do SINTUFRJ. Para mais expli-
cações, a advogada colocou à dis-
posição dos trabalhadores o horá-
rio de atendimento à categoria às
terças-feiras, das 8h às 12h, na sub-
sede sindical no HU.

EXTRAQUADROS, maioria do HU, no Fundão, ameaçam parar

REUNIÃO durou mais  de duas horas, não houve conflitos

Fotos: Cícero Rabello
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UFRJ confirma adesão ao Enem
Candidatos têm até o dia 17 de julho para se inscrever no Enem, e somente pela internet

O Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) aprovou e o reitor
Aloísio Teixeira já mandou publi-
car o edital contendo as orienta-
ções à realização do concurso de
acesso aos cursos de graduação da
UFRJ, Vestibular 2010, que terá
como primeira etapa e de caráter
eliminatório a soma das notas ob-
tidas pelo estudante no Exame Na-
cional de Ensino Médio (Enem).

Para concorrer às vagas dos cur-
sos oferecidos pela UFRJ, é obriga-
tório que o candidato se inscreva
no Enem. Munido deste número
de inscrição, ele se inscreverá no
Vestibular da UFRJ. A inscrição no
Enem só pode ser feita pelo endere-
ço eletrônico http://
Enem.inep.gov.br/inscricao, no pe-
ríodo de 15 de junho a 17 de julho
(até as 23h17).

O processoO processoO processoO processoO processo
A UFRJ utilizará a soma das no-

tas das quatro provas objetivas do
Enem, em ordem decrescente, para
convocar candidatos, em até quatro
vezes o número total de vagas para
cada opção (curso/habilitação) ofe-
recida no Edital Complementar
para realizar a segunda etapa.

As quatro provas são as seguin-
tes: Prova I: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias; Prova II: Mate-
mática e suas Tecnologias; Prova
III: Ciências Humanas e suas Tec-
nologias; e Prova IV: Ciências da
Natureza e suas Tecnologias.

Obras para todos os lados
 CIDADE UNIVERSITÁRIA

Obras, caminhões e canteiros
se espalham pelo campus do Fun-
dão. Muita gente pergunta se as
obras de ampliação do Cenpes não
estão se “espalhando” demais, já
que avançou até sobre terreno da
Educação Física. Do outro lado da
avenida, entre os campos da Prefei-
tura e o próprio Cenpes, um cantei-
ro começa a surgir; mais adiante,
um estacionamento. Será também
do Cenpes? Será do Plano Diretor?

O presidente do Comitê Técni-
co do Plano Diretor, Pablo Benetti,
o pró-reitor de Planejamento e De-
senvolvimento, Carlos Levi, e o pre-
feito Hélio de Mattos Alves explica-
ram para o Jornal do SINTUFRJ as
mudanças no campus.

CanteirosCanteirosCanteirosCanteirosCanteiros
Segundo o prefeito, o que há

no terreno ao lado do Cenpes é um
canteiro para a empresa que está
cuidando da iluminação pública e
para as obras que já começaram da
ciclovia (há uma vala acompa-
nhando a via, em frente aos cam-
pos de futebol). Mas ainda não é
nenhum prédio do Plano Diretor.
“Ali vai ser a futura sede Reitoria.
Mas isso é para 2015”, explica.

Parte do terreno foi cedido pro-
visoriamente para o pessoal das obras
estacionarem seus automóveis, evi-
tando transtorno ao trânsito.

E é na área em torno da Praça
da Isonomia (entre o CCMN e CT)
que caminhões que servem à obra
da Petrobras ficam estacionados.

Obras de IluminaçãoObras de IluminaçãoObras de IluminaçãoObras de IluminaçãoObras de Iluminação
Segundo Hélio de Mattos, des-

de 2005 há um projeto de ilumi-
nação para as principais ruas e ave-
nidas, com orçamento estimado de
R$ 3,5 milhões. “Já executamos o
trecho da avenida Horácio Macedo,
entre as praças Giulio Massarani e
Samira Mesquita, visando à me-
lhoria para o pessoal da Faculdade
de Letras e CT. No momento esta-
mos executando a avenida Pedro
Calmon em frente à Reitoria, Co-
ppead e parte da Coppe. Em segui-
da será na avenida Carlos Chagas
Filho, entre a Escola de Educação
Física e o CCS, indo até o Aloja-
mento”, explicou Mattos.

Ainda segundo o prefeito, na
terceira etapa (até o final do ano)
serão investidos R$ 700 mil no
trecho que vai do final do CT até

a Prefeitura da UFRJ, entre as
praças Giulio Massarani e Edson
Saad e o entorno do futuro ban-
dejão (entre o CCMN e o CT) e o
prédio do Instituto de Física.
“Além de melhorar a ilumina-
ção, o objetivo é diminuir os gas-
tos da UFRJ com energia elétri-
ca, que hoje estão na ordem de
aproximadamente R$ 25 mi-
lhões por ano”, disse o prefeito.

BiciCampus já começouBiciCampus já começouBiciCampus já começouBiciCampus já começouBiciCampus já começou
A construção da ciclovia com-

põe o projeto BiciCampus, que via-
bilizará a utilização de bicicletas
para circulação no campus. Serão
implantados postos para emprésti-
mo e devolução de bicicletas dispo-
nibilizadas aos freqüentadores para
uso exclusivo no campus cadastra-
dos em um sistema de controle.

A ciclovia vai ligar o Alojamen-

to à Vila Residencial, ou seja, vai
percorrer toda a ilha.

Cada posto será equipado com
computador com sistema de con-
trole, câmera de segurança, bici-
cletas disponíveis para empréstimo
e sistema de trava para as bicicle-
tas. Serão 11 postos localizados em
centros de grande movimentação,
como Alojamento, HU, Bandejão,
Prefeitura, CCMN, CT, Letras, Rei-
toria e Vila Residencial.

O usuário pode pegar a bicicle-
ta na Prefeitura, por exemplo, e
deixar no do bloco E do CT.

Inicialmente, segundo infor-
mou o prefeito, o número previsto
de bicicletas é de 300. O custo total
previsto para a ciclovia é de aproxi-
madamente R$ 115 mil reais. Para
os equipamentos, a estimativa de or-
çamento é de R$108 mil. O sistema

deve estar implantado em três meses.
TerminalTerminalTerminalTerminalTerminal
O terminal de integração está

em construção (ao lado do IPPMG)
– causando interdição em um pe-
queno trecho das vias em torno –, e
a previsão é de que as obras estejam
concluídas em setembro. Ele vai
interligar linhas externas munici-
pais e intermunicipais às linhas
internas e também à ciclovia.

Mais obras em outubroMais obras em outubroMais obras em outubroMais obras em outubroMais obras em outubro
Além do terminal e da ciclo-

via, segundo Pablo Benetti, pre-
sidente do Comitê Técnico, já
estão em curso obras para a  cons-
trução de salas de aula no bloco
A do CT e seguem as do Restau-
rante Universitário. Serão seis
novas salas de aula,  e a previsão
é que possam ser utilizadas a
partir do segundo semestre deste
ano. Também estão previstas
outras intervenções no CT, como
o restaurante que será localiza-
do no bloco A e a Biblioteca Cen-
tral, com previsão de término
da obra em 2010.

O pró-reitor de Planejamento,
Carlos Levi, explica que as obras
próximo ao Cenpes devem acabar
em meados de 2010, e que, fora as
da ciclovia, não têm mesmo a ver
com o Plano. Mas informou que
uma série de projetos estão em an-
damento para viabilizar processos
de licitação até outubro, quando
deve começar um conjunto consi-
derável de obras.

A segunda etapa do vestibular
será aplicada pela UFRJ da seguin-
te forma:

a) Cinco provas discursivas,
cada uma delas com notas varian-
do de zero a dez, a saber: prova de
Língua Portuguesa e Literatura Bra-

sileira e prova de Redação, comuns
a todos os candidatos, e três provas
de disciplinas específicas para o
grupo de cursos que o candidato
escolher.

b) Verificação de Habilidades
Específicas para os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo, Artes Cê-
nicas (Cenografia e Indumentá-
ria), Composição de Interior,
Composição Paisagística, Desenho
Industrial/Projeto de Produto, Co-
municação Visual Design, Escul-
tura, Gravura, Pintura, Dança, Di-
reção Teatral, Licenciatura em
Educação Artística (Artes Plásti-
cas e Desenho), e os bacharelados
em Música e Licenciatura em
Música.

De acordo ainda com o edital,
as questões das provas da UFRJ se-
rão baseadas nos conteúdos dos pro-
gramas disponíveis no site: http://
www.acessograduacao.ufrj.br.
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PLANO  DIRETOR

Um futuro saudável para a Cidade Universitária
Ônibus a hidrogênio, projeto da Coppe, entra em atividade ano que vem

A responsabilidade ambien-
tal foi o foco da II Oficina Te-
mática organizada pelo Comitê
Técnico do Plano Diretor UFRJ
2020, que levou especialistas, pro-
fessores, estudantes e funcionári-
os ao salão nobre da Decania do
CT, quarta-feira, 17 de junho,
para debater a “Cidade Universi-
tária, Cidade Responsável em
Energia e Meio Ambiente”.

Os debates são organizados pe-
los integrantes do Comitê Técnico,
Pablo Benetti, da Faculdade de Ar-
quitetura, Ricardo Iglesias, do Ins-
tituto de Biologia, e Carlos Vainer,
do Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano. A intenção com as
oficinas é conseguir contribuições
para o Plano Diretor. E para quem
sonha com projetos como uma usi-
na de lixo, ou um ônibus movido a
hidrogênio sem geração de po-
luentes, circulando de verdade na
ilha, pode abrir os olhos. Pelo que
mostrou a oficina, as propostas po-
dem ser concretizadas.

Ônibus a hidrogênioÔnibus a hidrogênioÔnibus a hidrogênioÔnibus a hidrogênioÔnibus a hidrogênio
e Jardim Botânicoe Jardim Botânicoe Jardim Botânicoe Jardim Botânicoe Jardim Botânico

Paulo Emílio, da Coppe, apre-
sentou o projeto do ônibus movido
a hidrogênio, o primeiro do he-
misfério sul. O veículo é similar ao
ônibus comum, mas ambiental-
mente saudável, porque não emite
gases poluentes e o único resíduo é
vapor d’água. “A perspectiva é que
no fim de 2009 esteja pronto e pas-
se a rodar no primeiro semestre de
2010, em fase de teste, para entrar
em uso no segundo semestre. Pri-
meiro o ônibus vai rodar na Cidade
Universitária, e depois assumirá
um corredor de transporte da cida-
de”, informou o professor.

Ricardo Iglesias explicou que a
cobertura vegetal representa ape-
nas 5% de todo o campus do Fun-
dão. Se ampliada para 60%, pode-
se reduzir em até 3o a temperatura
ambiente. “É coisa pra caramba;
diminui a necessidade de ar condi-
cionado”, disse.

Muitas unidades desenvolvem
estudos nessa área, mas, segundo
ele, não interagem. “É preciso au-
mentar a interação para vencer a
desfragmentação.” Iglesias propôs
a criação do Jardim Botânico da
UFRJ, que poderia ser adotado pelo
Jardim Botânico do Rio, contribu-
indo com mudas, sementes, tecno-
logia, plantas em extinção. “O Fun-
dão poderia ser até uma atração
turística”, projetou.

Gestão e eficiênciaGestão e eficiênciaGestão e eficiênciaGestão e eficiênciaGestão e eficiência
Alessandra Magrini, do Progra-

“Política Residencial para a
Cidade Universitária” foi o tema
da I Oficina Temática do Plano
Diretor da UFRJ. Dez mil vagas
para moradias universitárias, sen-
do 30% desse total destinados a
moradias sociais e 50% com sub-
sídio parcial foi uma das propos-
tas apresentadas pelo Comitê Téc-
nico do Plano Diretor UFRJ 2020.
Na proposta preliminar levada
ao Conselho Universitário dia 9
de abril, foi exposto que a priori-
dade entre os investimentos já
autorizados é a alocação de cer-
ca de R$ 15 milhões para a edifi-
cação de moradias para cerca de
520 vagas destinadas à assistên-
cia estudantil.

Os primeiros prédios deverão
ser construídos na área onde hoje
estão localizados os Centros de
Convergência do CT e CCMN e a

ma de Planejamento Energético
da Coppe, propôs a implantação
de um sistema de gestão ambien-
tal para integrar e dar visibilidade
a iniciativas pulverizadas no cam-
pus. Mas para isso disse que é preci-
so mobilizar agentes e recursos,
apurar quantitativos, levantar
ações e pensar a universidade como
uma unidade produtiva. Isaac Vol-
shan, da Escola Politécnica, suge-
riu o projeto de uma central que
acompanharia no dia a dia as al-
terações no consumo de água e
energia da instituição. Walter Sue-
mitsu, decano do CT, discorreu so-
bre estratégias de redução de despe-
sas e racionalização do uso de ener-
gia e apresentou projetos como o
da usina de lixo e de uso de equi-
pamentos mais eficientes na redu-
ção de desperdício.

Eurípedes Teixeira, aluno do
Instituto de Química, apresentou
projeto de reutilização de solven-
tes. Lúcia Andrade, coordenadora
do Programa de Implantação do
Sistema de Alimentação, explicou
que os restaurantes da UFRJ são
grandes geradores de resíduos or-
gânicos e que desenvolve pesquisa
para traçar diagnósticos e fazer pro-
postas de gerenciamento.

Claudio Mahler, do Programa
de Engenharia Civil, propôs um pro-
jeto piloto de uma usina de lixo
para geração de energia na UFRJ. A
professora Elen Pacheco apresentou
a experiência do Recicla CT como
piloto de um projeto da UFRJ, apon-
tando para a necessidade de verbas,
espaço, capacitação de pessoal e car-
tilhas educativas.

Sugestões do SINTUFRJSugestões do SINTUFRJSugestões do SINTUFRJSugestões do SINTUFRJSugestões do SINTUFRJ
Marylena Salazar, coordenado-

ra de Aposentados e Pensionistas
do SINTUFRJ, achou promissor o
desenvolvimento de tantas teses re-
levantes. Ela sugeriu que o trajeto
do Mag Lev (trem de levitação
magnética projetado pela Coppe e
integrado ao Plano Diretor) seja
estendido ao Parque da Orla. Elo-
giou a proposta de Alessandra Ma-
grine de transformação da univer-
sidade em um sistema: “É real-
mente um sistema vivo e impor-
tante. Mas um sistema que tem
uma entropia que não sei se é pre-
visível.” Ela cobrou a preservação
dos manguezais e sugeriu a previ-
são do aproveitamento de energia
eólica e solar no Plano Diretor.
Ela lembrou o documentário Ilha
das Flores sobre a cruel realidade
de catadores de lixo para ilustrar o
tema abordado por um dos pales-
trantes.

Moradias     para estudantes, técnicos-
administrativos e professores

área de Humanidades, onde fica a
Faculdade de Letras. As unidades re-
sidenciais terão dois, três ou quatro
quartos, além de sala, cozinha e ba-
nheiro.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Jéferson Salazar, propôs ao Co-
mitê Técnico que interagisse com o
Plano Municipal de Interesse até
considerando a possibilidade de con-
seguir recursos para o plano de habi-
tação da UFRJ. Também defendeu o
conceito de locação social solidária,
ou seja, quem deve pagar o subsídio
é quem pode pagar pela moradia; o
resgate do sistema de manutenção
para garantir a conservação das mo-
radias universitárias; e a gestão com-
partilhada da administração do pa-
trimônio e o controle social da pro-
priedade pública.

Já o coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Francisco de Assis, mani-

festou dúvidas sobre a proposta
do Comitê Técnico, porque para
ele não ficou explicado se seri-
am construídas residênciais ou
dormitórios. Se forem residên-
ciais, estaria faltando proposta
de infraestrutura para equipar a
ilha com serviços comuns a ou-
tras comunidades, como esco-
las e postos de saúde. Mas, no
geral, o dirigente sindical achou
a ideia positiva, principalmen-
te porque tira a Vila Residencial
do isolamento.

“Tenho preocupação com a
Vila, porque os moradores daque-
la comunidade até hoje não con-
tam com benefícios básicos, como
saneamento. Também me preo-
cupo com a ocupação do campus
pela Petrobras antes mesmo do
Plano Diretor ser aprovado”, aler-
tou Francisco.

Jéferson (à mesa) e Francisco (ao microfone) defendem pontos de vista na Oficina

OFICINA REUNIU os três segmentos da comunidade. Representou o Sindicato a
coordenadora Marylena Salazar

Fotos: Cícero Rabello



ÚLTIMA PÁGINA

Encontro mostra a importância dos assistentes
sociais na transformação da sociedade

Pela primeira vez na UFRJ, as-
sistentes sociais dos HUs e das uni-
dades se reuniram para trocar in-
formações e experiências. Essa in-
tegração foi possível com o I En-
contro de Serviço Social da UFRJ,
evento realizado na terça-feira, 16,
simultâneo à V Jornada de Inter-
câmbio de Trabalhos de Serviço
Social na Área da Saúde do Estado
do Rio de Janeiro. Foi um dia in-
teiro de palestras e debates no Cen-
tro Cultural Horácio Macedo, que
culminou com a aprovação de pro-
postas entregues ao reitor Aloísio
Teixeira e ao Conselho Regional de
Serviço Social.

Quem organiza a Jornada é a
UFRJ e, nos quatro anos do evento,
assistentes sociais dos HUs da uni-
versidade e das outras instituições
participantes de ensino e saúde do
estado sempre reivindicaram uma
oportunidade de discutirem com
profissionais de áreas não assisten-
cialistas. Então surgiu a ideia de
promover essa integração por den-
tro da UFRJ. Para surpresa dos or-
ganizadores, 19 unidades da UFRJ
têm assistentes sociais à frente da
prestação de serviços à comunidade
universitária.

Temais atuaisTemais atuaisTemais atuaisTemais atuaisTemais atuais
A dupla atividade foi compar-

tilhada por professores e alunos da
graduação e da pós-graduação da
Escola de Serviço Social da UFRJ.
“Os impactos do neoliberalismo
na universidade” foi o tema da
conferência de abertura, seguida de
debate. Nas três sessões temáticas
foram discutidas as “Políticas so-
ciais públicas: atuais desafios à se-
guridade social”, “A prática dos pro-
fissionais de saúde nos hospitais
universitários” e “Saúde do traba-
lhador e assistência ao estudante
da UFRJ”.

Todo o evento foi organizado
por uma comissão composta por
representantes das 19 unidades da
UFRJ, incluindo o Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF), e por uma comissão
científica, formada por assistentes
sociais das unidades acadêmicas de
saúde (Instituto Nacional do Cân-
cer, Hospital Universitário Pedro Er-
nesto, Instituto Nacional de Car-
diologia), por professores e por alu-
nos da Escola de Serviço Social da
UFRJ (da graduação e da pós-gra-
duação). A escolha dos temas das
palestras e debates obedeceu às de-
mandas apontadas pelos partici-
pantes tanto da V Jornada como do
I Encontro.

A coordenadora-geral do evento,
Vânia Dias de Oliveira, que chefia a
Seção de Planejamento e Educação
Continuada do Serviço Social do
HUCFF, afirmou que o resultado de
todo o trabalho superou as expectati-
vas, principalmente para a UFRJ: “Es-
tamos honrados e com a sensação de
dever cumprido. Achamos que fize-
mos o que tinha de ser feito, que é
colocar o serviço social no lugar onde
está: à frente das discussões, contribu-
indo com o seu saber para que se
possa efetivar o que está preconizado
no nosso projeto ético, político e pro-
fissional, que é o assistente social es-
tar voltado para a luta intransigente
de direitos, visando uma melhor qua-
lidade de vida para todos.”

Segundo Vânia, com a realiza-
ção do I Encontro de Serviço Social da
UFRJ foi possível descobrir que exis-
tia o serviço, por exemplo, na Divisão
de Assistência aos Estudantes, e cons-
tatar que tanto o aluno como o técni-
co-administrativo, na universidade,
cai na mesma malha de problemas,
sendo o maior deles o acesso a direi-
tos dentro da UFRJ. “As dificuldades
que a população enfrenta para ter
acesso à saúde é a mesma dos estu-
dantes e dos servidores da universida-
de. Por isso a discussão sobre saúde do

trabalhador e a assistência ao estu-
dante, assim como sobre ética e com-
portamento, pois não podemos ficar
nessa via de mão dupla, que vai de
encontro ao preconizado pela Consti-
tuição Federal, que diz que saúde é
um dever do Estado e direito de to-
dos”, disse.

Vânia destacou ainda o debate
a respeito da seguridade social, saú-
de, política de assistência social e a
Previdência. “Este é um tema cen-
tral para a contemporaneidade do
serviço social, que lida com o aces-
so aos direitos. Por exemplo, viabi-
lizando o Sistema Único de Saúde
(SUS) para o acesso da população,
como também o projeto da refor-
ma sanitária e de outros direitos

garantidos na Constituição.”
A política de estágio na UFRJ, a

partir da lei 11.780/2008 e da Resolu-
ção 12/2008, do Conselho de Ensino
de Graduação (CEG), também foi
debatida no evento, depois das expli-
cações da técnica em Assuntos Edu-
cacionais e representantes dos técni-
cos-administrativos no CEG, Ana
Maria Ribeiro.

Para a coordenadora de Comu-
nicação do SINTUFRJ e assistente
social, Ednéa Machado, “o mais im-
portante no evento foi a troca de ex-
periências entre os profissionais de
serviço social da UFRJ, o que não ocor-
re no cotidiano devido ao acúmulo de
tarefas dos profissionais e também em
função das especificidades dos serviços

prestados à comunidade universitá-
ria, além de ter proporcionado a opor-
tunidade de os assistentes sociais ou-
virem diversos especialistas da área e
históricos da Escola de Serviço Social
e de outras instituições federais e uni-
versidades”.

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem
O Encontro  foi encerrado com

a entrega da placa de bronze Maria
Odila Rangel aos três melhores tra-
balhos em pôsteres apresentados no
evento. Maria Odila era assistente
social do Instituto de Psiquiatria da
UFRJ e morreu em abril. Ela con-
quistou o respeito e a admiração
dos colegas pela forma especial  que
tratava as demandas dos usuários.

VÂNIA DIAS DE OLIVEIRA, coordenadora do evento

SESSÃO TEMÁTICA sobre seguridade social foi uma das mais concorridas do evento

COORDENADORA DO SINDICATO Ednéa Martins
participou do Encontro e da Jornada

A estudante de pós-graduação da Escola de Servi-
ço Social da UFRJ, Célia da Silva, vai às origens do
serviço social para tentar esclarecer porque ainda
são as mulheres quem mais se interessa em seguir a
profissão.

“Talvez a resposta esteja na origem da profissão
que é franco-belga e depois se estendeu aos Estados
Unidos. Época das damas de caridade que faziam
visitas domiciliares aos necessitados. Era forte a
presença da Igreja Católica, tanto é que o curso

começou nas PUCs. Mas em 1970 começou o Movi-
mento de Reconstrução para que o Serviço Social
tivesse uma visão diferente da positivista e funcio-
nalista, ou seja: o indivíduo sempre era o errado e
por isso tinha que se ajustar à sociedade. Hoje preva-
lece a visão Marxista no ensino do Serviço Social,
que é se pensar a sociedade como errada e como
transformá-la; trabalhar o indivíduo para que ele
possa transformar a sociedade e passe a ser o sujeito
da sua própria história.”

Uma profissão ainda essencialmente feminina

Fotos: Jamil Malafaia


