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Ato histórico no centro do Rio

Eleições para conselhos
são esta semana Trabalhadores se reúnem

com direção do HU
Por solicitação do SINTUFRJ, o diretor do Hospital Universitário,

José Marcus Eulálio, marcou uma reunião com os trabalhadores da
unidade. Será no dia 29, próxima sexta-feira, às 10h30, no auditório
da Coordenação de Atividades Educacionais (CAE).  Na pauta condi-
ções de saúde, afetadas pela demolição de parte do prédio. PÁGINA 6

Entre os dias 26 e 28, os técnicos-administra-
tivos das unidades hospitalares e do CCS vão às
urnas, das 9h às 16h, eleger seus representantes ao
Conselho Deliberativo provisório do Complexo Hos-
pitalar (4) e ao Conselho de Coordenação do CCS
(2). O debate será esta segunda-feira, dia 25, às
10h, no auditório Hélio Fraga, no segundo andar
do bloco K do CCS. Oportunidade única de conhe-
cer as opiniões dos concorrentes.

Milhares de trabalha-
dores ocuparam as ruas
do Centro do Rio de Ja-
neiro, na quinta-feira, 21,
em defesa do emprego,
de direitos conquistados
em anos de lutas, do pa-
trimônio público e da so-
berania nacional. “Este é
um ato histórico para o
futuro do Brasil”, afir-
mou o  presidente nacio-
nal da CUT, Artur Henri-
que. A Candelária, local
da concentração, come-
çou a encher antes das
15h, com a presença de
militantes do MST, Via
Campesina e outras or-
ganizações. Bandeiras
vermelhas da CUT e do
MST dominaram a pas-
seata até a passarela que
liga os prédios da Petro-
bras e BNDES. PÁGINA 3

Fotos: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

R ealizar uma ativi-
dade física requer também uma
alimentação balanceada. Com
esse objetivo, o Espaço Saúde do
Trabalhador, onde funciona a Aca-
demia do SINTUFRJ, na sede do
Fundão, oferece orientação nutri-
cional para os frequentadores. O
atendimento é personalizado e
voltado para as necessidades de
saúde dos alunos. Dos 150 inscri-
tos, 22 estão tendo este acompa-
nhamento.

A ideia de conjugar os exercí-
cios com uma alimentação sau-
dável partiu da coordenadora-téc-
nica do espaço, Carla Nascimen-
to, e da nutricionista da Divisão
de Saúde do Trabalhador (DVST),
Márcia Lacombe, profissional que
está há 30 anos na UFRJ e sempre
trabalhou na área de produção ali-
mentar. Ela recebe os alunos na
DVST e realiza o trabalho de ana-
mnese com os pedidos de exames
necessários. Os resultados já se fa-
zem sentir. A maioria dos que es-
tão sob reorientação alimentar,
segundo Márcia, está se saindo
muito bem.

“Todos querem alcançar o ob-
jetivo, que é o de emagrecer, mas
não adianta querer um resultado
imediato sem a consciência de que
o exercício e a alimentação de-
vem fazer parte da nossa rotina de
vida. É uma questão de saúde e
não apenas de estética”, explica
Márcia.

Ela cita como exemplo a de-
dicação de um dos alunos: “O Eli-
seu, por exemplo, é uma referên-
cia. Ele iniciou aqui com 122 kg e
já caiu para 113 kg. O que está
sendo feito é uma educação nu-
tricional individual. Não é uma

A Maria das Graças

Você gostaria de participar do Coral?

O SINTUFRJ presta aqui uma homena-
gem a Maria das Graças Soares, assistente
social do Serviço Social do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho, falecida no dia
7 de outubro, vítima de câncer.

Sua amiga e companheira de trabalho desde 1980, Eliza Regina
Ambrózio, também assistente social do HU, conta que, em 1985,
quando foi implantado o Centro de Referência em AIDS, Maria das
Graças foi convidada para chefiar o serviço. Quando o Centro foi
fechado, em 1992, ela retornou ao Serviço Social. Ela chefiou o
Serviço Social de 1994 a 1998. Foi diretora da Divisão de Apoio
Assistencial até fevereiro de 2009, quando adoeceu e se afastou para
tratar da saúde, vindo a falacer. Foi sepultada no Cemitério do Caju.

“Era uma pessoa muito alegre, com bom relacionamento com
os funcionários”, lembra Eliza Regina.

Orientação nutricional na Academia do SINTUFRJ

dieta apenas para perder peso”.
A nutricionista diz que o ser-

viço de acompanhamento nutri-
cional da DVST é aberto à comu-
nidade do entorno da universida-
de: “Assim como os servidores, as
pessoas não têm tempo para se
deslocar para uma academia,
além do custo que é alto. Então, é
mais uma oportunidade que se dá
à população, embora a questão
dos exames possa ser uma dificul-
dade para quem não tem plano de
saúde”.

A rotina para os que são acom-
panhados por Márcia é uma con-
sulta de primeira vez, que é mais
demorada. Após os exames bási-
cos, ela estrutura uma dieta ali-
mentar específica para a pessoa.
Uma vez por mês há o acompa-
nhamento da profissional.

E após três meses novos exa-
mes são pedidos para o acompa-
nhamento do trabalho, isto é, para
se verificar se as taxas que esta-
vam altas baixaram e se na dieta
ajudou na perda de peso. Todo
atendimento é feito na DVST, às
terças, quartas e sexta-feiras, com
hora marcada. Os telefones são
3867-6543/6693 e o contato deve
ser feito preferencialmente na par-
te da manhã.

“Alcoolismo”“Alcoolismo”“Alcoolismo”“Alcoolismo”“Alcoolismo”
O próximo seminário do Ci-

clo Sr.Dino, promovido todo mês
pelo Instituto de Bioquímica
Médica, foi adiado para a pri-
meira quinta- feira de novem-
bro, dia 4, às 15h. O tema é “Al-
coolismo”, será apresentado pelo
doutor Théo Ferraz, e na progra-
mação haverá um cardápio apro-
priado ao tema.

Strogonoff de frango com cúrcuma e creme de leite de soja
IngreditentesIngreditentesIngreditentesIngreditentesIngreditentes
-  1 kg de peito de frango cortado em cubinhos
-  4 dentes de alho amassados
-  Caldo de ½ limão
-  1 folha de louro
-  1 cebola picada
-  2 tomates sem semente e sem pele, batidos no liquidificador com ½
copo d’água
-  3 colheres (sopa) de óleo de soja ou azeite
-  50 gramas de azeitonas bem picadinhas
-  1 colher (sopa) rasa de cúrcuma (açafrão)
- 1 lata de creme de leite de soja
-  2 colheres (sopa) cheias de farinha de trigo, dissolvidas em ½ copo de
leite de soja
-  50 gramas de cogumelos (shitake ou comum), cortados
-  Sal a gosto

Como fazerComo fazerComo fazerComo fazerComo fazer
1 - Tempere o frango com o alho, o louro, a cebola, o caldo de limão e
a cúrcuma.
2 - Coloque uma panela no fogo com o óleo de soja ou o azeite. Deixe
esquentar bem e coloque o frango temperado.
3 - Refogue bem até que o frango fique sequinho.
4 - Adicione os tomates batidos e as azeitonas, e deixe o molho
engrossar um pouco até que diminua o volume.
5 - Adicione a farinha de trigo já dissolvida ao leite de soja. Mexa bem,
para não embolar a farinha.
6 - Adicione o creme de leite de soja, mexa bem e adicione os
cogumelos. Em seguida, desligue o fogo.
Esta receita pode ser servida com arroz integral ou branco. Para
acompanhar e reforçar o cardápio anticâncer, podemos servir com um
delicioso suco de melancia, com folhas de hortelã.

Receitas
anticâncer

Agradecemos a

colaboração da bió-

loga e coordenado-

ra do Seminário Sr.

Dino, Mônica Freire

Martinez, que nos

preparou mais uma

receita com alimen-

tos importantes para

a prevenção do cân-

cer. Confira:

A Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical pretende criar o CORAL DO SINTUFRJ.
Estamos disponibilizando no site do SINTUFRJ (www.sintufrj.org.br) um questionário on-line para levan-
tarmos a demanda da categoria: quem deseja participar, os horários  de preferência, experiências anteriores,
expectativas etc. O canto-coral é uma atividade cultural e de lazer que une as pessoas, amplia os conhecimen-
tos musicais, desinibe, amplia vivências e muito mais. Não deixe de participar! Além de solicitar dados como
nome, unidade, telefone de contato, e-mail, o questionário pretende saber: quais são suas expectativas, já teve
alguma experiência em canto-coral?, qual seu horário preferido para os ensaios?, tem disponibilidade para
apresentações em eventos organizados pelo Sindicato e outros?

Márcia Lacombe
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NAS RUAS

Manifestação no Rio reúne 10 mil pessoas
Milhares de trabalhadores ocu-

param as ruas do Centro do Rio de
Janeiro, na quinta-feira, 21, em
defesa do emprego, de direitos con-
quistados em anos de lutas, do pa-
trimônio público e da soberania
nacional. As bandeiras vermelhas
da CUT e do MST dominaram a
passeata que saiu da Candelária
até a passarela que liga os prédios
da Petrobras e BNDES, onde foi re-
alizado o ato político. Ao som do
Hino Nacional, os manifestantes
encerraram a atividade com um
abraço simbólico na estatal do pe-
tróleo, empresa que continua na
mira de ser privatizada pelo PSDB
e seus aliados.

Petroleiros, metalúrgicos, pro-
fessores, funcionários públicos e de
estatais, Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra, Via Campesina,
estudantes, bancários, carteiros, en-
tre outras categorias profissionais,
dirigentes sindicais e militantes de
movimentos sociais e de partidos
políticos comprometidos com os
interesses da classe trabalhadora se
uniram e sinalizaram que o Brasil
não pretende voltar atrás. “O país
quer continuar crescendo, mas com
distribuição de renda e inclusão
social”, enfatizaram as várias lide-
ranças que falaram do carro de som.

O presidente nacional da CUT,
Artur Henrique, afirmou: “Este é
um ato histórico para o futuro do
Brasil. O que está em jogo nesta
eleição é a vida futura dos nossos
filhos e netos. Para garantir inves-
timentos no combate à fome, à
miséria, na ciência e tecnologia,
temos que optar entre dois proje-
tos: um que significa o retrocesso e
outro que aprofunda as mudanças
iniciadas no atual governo Lula.

EmoçãoEmoçãoEmoçãoEmoçãoEmoção
A praça em frente à Igreja da

Candelária, local da concentração
da passeata, começou a encher an-
tes das 15h. Os primeiros a chega-
rem com suas bandeiras vermelhas
foram os militantes do Movimen-
to dos Sem Terra, da Via Campesi-
na e de outras organizações e enti-
dades do campo. Centenas de ma-
nifestantes vieram em ônibus es-
pecial de suas cidades. Mas foram
os cerca de cinco mil metalúrgicos
de Niterói, Angra dos Reis e do Rio
de Janeiro que fizeram a diferença.
Eles vieram caminhando da Praça
Mauá pela Avenida Rio Branco e
foram recebidos com entusiasmo
pelos manifestantes que aguarda-
vam o início da manifestação.

“Não havia mais trabalhado-
res na indústria naval, mas hoje
temos instalado o Comperj, o mai-

Mais uma vez a Avenida Rio Branco se tornou palco para mobilização dos trabalhadores

or complexo petroquímico do Rio
de Janeiro, e o anel rodoviário. FHC
governou de costas para o Rio”,
disse uma liderança metalúrgica.
Edison Venâncio, secretário-geral
da Federação Nacional dos Meta-
lúrgicos contou, que a categoria
levou dez anos tentando uma solu-
ção para o setor. “É com muito
orgulho que hoje cinco mil meta-
lúrgicos do setor naval acompa-
nham essa passeata. Ouvimos de
FHC que o setor estava falido, só
dava prejuízos ao Brasil e que nós
jamais conseguiríamos construir
navios e plataformas. Era tudo fei-
to lá fora. Precisou o país ter um
presidente trabalhador para ouvir
a gente. Hoje somos mais do que
na década de 1970. Somos 46 mil
no país e recuperamos mais de um
milhão de empregados perdidos: 1,2
milhão.”

O coordenador da Federação
Nacional dos Petroleiros (FUP),
João Moraes, alertou todos sobre
as intenções do PSDB privatizar o
pré-sal, cujos recursos o atual go-
verno anunciou serão investidos
em saúde e educação. “FHC co-
municou em Foz de Iguaçu que
entregaria o pré-sal como conces-
são de precatórios. O povo brasi-
leiro não pode permitir isso”. Os
petroleiros unificados de São Pau-
lo distribuíram, na manifestação,
exemplares do jornal da entidade
de classe com uma retrospectiva
da Petrobras no período FHC e nos
dois governos Lula. “Nos oito anos
de governo FHC a Petrobras foi
fatiada em Unidades de Negócio
(UN), teve cortes profundos em
seu orçamento, seu efetivo foi re-
duzido para 32 mil pessoas (atu-
almente são 75 mil petroleiros),
diversos direitos trabalhistas fo-
ram suprimidos e o governo ain-
da tentou mudar o nome da em-
presa para Petrobrax, em clara in-
tenção de privatizá-la”, informa
a publicação.

Em outra matéria a catego-
ria denuncia que “se não fosse a
decisão política do governo Lula
de aumentar os investimentos e
descentralizar as sondas (no go-
verno de FHC as sondas de explo-
ração foram concentradas na ba-
cia de Campos, numa corrida
louca pela autossuficiência  que
acabou por resultar no afunda-
mento   da plataforma P-36), da
dificilmente estaríamos gora
com a porta aberta para o futuro
pelo pré-sal. Mantida a política
FHC, a Petrobras seria hoje uma
empresa pequena, sem boa parte
de suas refinarias e concentrada
na Bacia de Campos.”

LIDERANÇAS sindicais e de movimentos sociais com parlamentares puxam a passeata

PASSEATA percorre a Avenida Rio Branco, Rua Almirante Barroso e termina na Avenida Chile

Fotos: Cícero Rabello



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 929 - 25 a 31 de outubro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

APOSENTADORIA

 O ideal é reivindicar já a averbação? O ideal é reivindicar já a averbação? O ideal é reivindicar já a averbação? O ideal é reivindicar já a averbação? O ideal é reivindicar já a averbação?
Gil – Sim, porque já vai garantir o direito.

 E se houver mudanças, não vou perder o direito? E se houver mudanças, não vou perder o direito? E se houver mudanças, não vou perder o direito? E se houver mudanças, não vou perder o direito? E se houver mudanças, não vou perder o direito?
Mara – A lei não retroage. Se entrou com o processo, é direito adquirido.
Gil – Por isso é que tem de abrir o processo.

 Se não for sindicalizado e entrar com o processo, qual o risco Se não for sindicalizado e entrar com o processo, qual o risco Se não for sindicalizado e entrar com o processo, qual o risco Se não for sindicalizado e entrar com o processo, qual o risco Se não for sindicalizado e entrar com o processo, qual o risco
dele ser indeferido?dele ser indeferido?dele ser indeferido?dele ser indeferido?dele ser indeferido?
Gil – Nós nos atemos somente à legislação para a análise dos processos. No
mandado de injunção, exige-se a filiação, e ainda temos os processos do
Andes e da Fasubra que já foram incorporados à documentação exigida. Em
alguns casos a situação é completamente individual. Por isso, a PR-4 só dá
parecer legal.
Alexandre – A insalubridade independe da filiação ao Sindicato. O que
estamos orientando é para evitar situações de risco futuro. Pode ser ou não
deferido na UFRJ e depois o TCU dar o seu parecer. Tanto o STF quanto o TCU
reconhecem o Sindicato como representante oficial dos trabalhadores.

Publicamos a segunda parte do
seminário sobre aposentadoria es-
pecial promovido pelo SINTUFRJ no
dia 14 de outubro no Salão Azul da
Reitoria. Nesta edição reproduzimos
explicações da diretora da Divisão
de Legislação da Pró-Reitoria de Pes-
soal (PR-4), Gil de Oliveira, e um
histórico do mandado de injunção
feito pelo advogado do Departamen-
to Jurídico do SINTUFRJ, Alexandre
Fecher, com mais explicações suas e

Aposentadoria Especial
da advogada Mara Vasquez. Publi-
camos também mais algumas per-
guntas e respostas.

Rotina da PR-4Rotina da PR-4Rotina da PR-4Rotina da PR-4Rotina da PR-4
São várias as legislações em que

se apoia a PR-4 para avaliação dos
processos.  Há o acórdão do Tribu-
nal de Contas da União (TCU)
2008/2010 que se refere ao tempo
de insalubridade e tempo de CLT.
Mas é a Orientação Normativa nº 7

que determina a rotina para aver-
bação de tempo, o que já foi feito
para praticamente todos os servi-
dores do tempo da CLT.

Os documentos que servem para
o processo são o requerimento para
contagem de tempo especial de ser-
viço sob condições insalubres, pe-
nosas e perigosas; mapa de tempo
de serviço especial mês a mês e
mapa de tempo de serviço para con-
versão de tempo especial.

O mandado de injunção se
avalia pela normativa 6. Em seu
primeiro parágrafo, esta norma-
tiva diz que faz jus à averbação de
tempo especial quem tem 25 anos
seguidos sem interrupção do tra-
balho em local insalubre. “Pode-
se aposentar pela aposentadoria
especial para fins de cálculo que
tem 25 anos corridos ou pela con-
tagem de tempo CLT. Tem fun-
cionários do HU que querem se

aposentar pela contagem de tem-
po. Por aí perdem”, explica Gil.

Ela esclarece que aqueles que
se aposentam pela especial com 25
anos não conta idade e não conta
sexo. São 25 anos pela média arit-
mética dos 80 maiores salários cal-
culados desde julho de 1994 até
um mês antes da data da aposenta-
doria. São os 80 maiores salários
divididos por 80, o que vai dar 25%
a 30% do valor.

Dúvidas

Faça suas perguntas e apresente suas dúvidas. O
material servirá de subsídio para a produção de uma
cartilha explicativa pelo SINTUFRJ. Participe! Sua opi-
nião é muito importante para nós, e o objetivo é orien-
tar  vocês trabalhadores da UFRJ sobre a melhor manei-
ra de requerer seus direitos. Consulte o site:
www.sintufrj.org.br. O link já está funcionando a ple-
no vapor. Respondemos a José Paulo Moutinho, da
Escola de Comunicação. Confira:

Recebi insalubridade por um período de 16
anos, tenho 58 anos de idade e 32 e meio de
trabalho. Tenho direito a  pleitear o não desconto
do PSS?

Prezado José Paulo,Prezado José Paulo,Prezado José Paulo,Prezado José Paulo,Prezado José Paulo,
Com a contagem especial baseada noCom a contagem especial baseada noCom a contagem especial baseada noCom a contagem especial baseada noCom a contagem especial baseada no

tempo de serviço exercido em condiçõestempo de serviço exercido em condiçõestempo de serviço exercido em condiçõestempo de serviço exercido em condiçõestempo de serviço exercido em condições
insalubres, terá acréscimo de mais ou me-insalubres, terá acréscimo de mais ou me-insalubres, terá acréscimo de mais ou me-insalubres, terá acréscimo de mais ou me-insalubres, terá acréscimo de mais ou me-
nos 7 anos de tempo. Sendo assim, serános 7 anos de tempo. Sendo assim, serános 7 anos de tempo. Sendo assim, serános 7 anos de tempo. Sendo assim, serános 7 anos de tempo. Sendo assim, será
considerado o seguinte: 39 anos de tempoconsiderado o seguinte: 39 anos de tempoconsiderado o seguinte: 39 anos de tempoconsiderado o seguinte: 39 anos de tempoconsiderado o seguinte: 39 anos de tempo
de serviço e 58 anos de idade. Com a regrade serviço e 58 anos de idade. Com a regrade serviço e 58 anos de idade. Com a regrade serviço e 58 anos de idade. Com a regrade serviço e 58 anos de idade. Com a regra
de compensação, da Emenda Constitucio-de compensação, da Emenda Constitucio-de compensação, da Emenda Constitucio-de compensação, da Emenda Constitucio-de compensação, da Emenda Constitucio-
nal 9 (EC) 47/05, será considerado danal 9 (EC) 47/05, será considerado danal 9 (EC) 47/05, será considerado danal 9 (EC) 47/05, será considerado danal 9 (EC) 47/05, será considerado da
seguinte forma: 37 anos de tempo de serviçoseguinte forma: 37 anos de tempo de serviçoseguinte forma: 37 anos de tempo de serviçoseguinte forma: 37 anos de tempo de serviçoseguinte forma: 37 anos de tempo de serviço
e 60 anos de idade. Podendo, assim, reque-e 60 anos de idade. Podendo, assim, reque-e 60 anos de idade. Podendo, assim, reque-e 60 anos de idade. Podendo, assim, reque-e 60 anos de idade. Podendo, assim, reque-
rer aposentadoria voluntária com respecti-rer aposentadoria voluntária com respecti-rer aposentadoria voluntária com respecti-rer aposentadoria voluntária com respecti-rer aposentadoria voluntária com respecti-
vo abono de permanência.Verifique se des-vo abono de permanência.Verifique se des-vo abono de permanência.Verifique se des-vo abono de permanência.Verifique se des-vo abono de permanência.Verifique se des-
se período 20 anos são de serviço público,se período 20 anos são de serviço público,se período 20 anos são de serviço público,se período 20 anos são de serviço público,se período 20 anos são de serviço público,
15 na carreira e 5 no cargo para ser contem-15 na carreira e 5 no cargo para ser contem-15 na carreira e 5 no cargo para ser contem-15 na carreira e 5 no cargo para ser contem-15 na carreira e 5 no cargo para ser contem-
plado pelo artigo 6º da EC 41/03 e não serplado pelo artigo 6º da EC 41/03 e não serplado pelo artigo 6º da EC 41/03 e não serplado pelo artigo 6º da EC 41/03 e não serplado pelo artigo 6º da EC 41/03 e não ser
atingido pela média aritmética.atingido pela média aritmética.atingido pela média aritmética.atingido pela média aritmética.atingido pela média aritmética.
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CARREIRA

Avanços na Comissão Nacional

Dimensionamento e
Terceirização

A Fasubra alerta que para atuação da Federação nos grupos
de trabalho criados na reunião da CNSC – Dimensionamentos
e Terceirização – é fundamental que as entidades busquem na
Administração Central o levantamento de quadro de lotação
dos técnicos-administrativos ativos (cargos vagos e ocupados),
aposentados e pensionistas separadamente por cargo e ainda os
quantitativos de pessoal extraquadro por cargo. O levantamen-
to deve ser enviado até 15 de novembro.

Racionalização
O GT sobre Racionalização apresentou seu

relatório (contendo propostas para aprimorar a
carreira) e o encaminhou a Andifes, Conif (Con-
selho das Instituições Federais de Ensino Técni-
co), Sinasef e MEC, com um prazo de um mês
para que todos se posicionem. “Agora, já está no
pleno e não tem mais desculpa. É sentar e ten-
tar resolver”, disse. Depois da análise, será mar-
cada uma nova reunião do grupo para tratar
exclusivamente do tema.

A Comissão Nacional de Supervi-
são da Carreira (CNSC) – com repre-
sentantes da Fasubra, Andifes, Sina-
sefe e MEC – voltou a se reunir, dia 14
de outubro, para discutir, entre ou-
tros pontos, a resolução sobre a pro-
gressão por capacitação e incentivo à
qualificação, a portaria que regula-
menta o artigo 6º da Lei nº11.091 de
2005, que trata da consideração de
disciplinas isoladas de mestrado e
doutorado para incentivo na Carrei-
ra, a apresentação do relatório do GT-
Racionalização e processos de revisão
do enquadramento.

GTsGTsGTsGTsGTs
Os representantes do MEC propu-

seram que as entidades indiquem
nomes para a composição de um novo
grupo de trabalho sobre dimensiona-
mento de pessoal para retomar o tra-
balho, parado desde 2006.

Os sindicalistas sustentaram que
é preciso retomar também a discus-
são sobre terceirização, marcar a reu-
nião do grupo de trabalho sobre o
tema, que tem influência também
na racionalização de cargos, temas
para os quais é preciso urgência.

A representação da Fasubra suge-
riu que os GTs devem seguir o mesmo
formato da Comissão Nacional, com
paridade entre as representações do
governo e dos trabalhadores.

CISCISCISCISCIS
O MEC informou que vai orga-

nizar e coordenar os encontros regio-
nais das Comissões Internas de Super-
visão (CIS) da Carreira.  Nos encon-
tros o MEC fará um balanço do que
foi feito. A bancada sindical e da An-
difes destacaram que a ideia original
era que a Comissão Nacional cons-
truísse tais encontros, e não apenas o
MEC. Os representantes do ministé-
rio concordaram que haja um semi-
nário das CIS, da Comissão Nacio-
nal. O seminário está previsto para 14
de novembro, em Brasília, e será na-
cional.

ProgressõesProgressõesProgressõesProgressõesProgressões
Os passivos foram a polêmica no

ponto de pauta da reunião sobre a
resolução que trata de assuntos con-

GT-Educação
O grupo se reuniu dias

21 e 22, em Brasília, para
discussão e formulação de
propostas ao Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) e
análise dos decretos de Au-
tonomia. Representaram o
SINTUFRJ os coordenadores
Noemi de Andrade, Nilson
Theobaldo.

cernentes à progressão por capacita-
ção e incentivo à qualificação. Ini-
ciou a polêmica novamente por con-
ta do passivo.

A Fasubra defendeu que poderia
ser aprovada a política e, depois, o
pagamento do retroativo. Os repre-
sentantes do MEC apontaram a ne-
cessidade de levantar custos para de-
pois editar a portaria. Os sindicalistas
e a Andifes rebateram que deve ser
aprovada a política e discutido o pas-
sivo depois.

Foi aprovada a concessão de in-
centivo à qualificação para os cursos
pós-médios. A redação do artigo da
Lei da Carreira que trata do tema (8º)
ficou assim: “Os cursos de pós-médio
são considerados cursos profissionali-
zantes para fins de concessão de in-
centivo à qualificação”.

 No que tange aos tecnólogos e
sequenciais (artigo 7º), a redação
seguinte é: “São equivalentes os cur-

sos de graduação (bacharelados e
licenciaturas), de tecnólogos e se-
quenciais”.

Pós-graduaçãoPós-graduaçãoPós-graduaçãoPós-graduaçãoPós-graduação
A Comissão Nacional discutiu

também a portaria que regulamenta
o parágrafo 6º do artigo 10 da Lei da
Carreira (n.º 11.091/2005), que trata
de disciplinas isoladas de mestrado e
doutorado.

O ponto foi alvo de intensos de-
bates sobre a possibilidade de somar
cargas horárias, proposta que o MEC
não aceitava, mesmo com o argu-
mento da Andifes de que é preciso
haver o somatório ou módulos por-
que não existe em programas de pós-
graduação disciplinas com cargas
horárias  superiores a 60 ou 90 horas.

Para a Fasubra, não garantir a
soma ou módulo é negar o direito,
porque ninguém vai conseguir. Para
resolver o impasse, foi dada a seguin-

te redação: “Artigo 3º: As disciplinas
isoladas serão consideradas como for-
mação modular quando fizerem na
parte de um mesmo programa de
mestrado ou doutorado, ou perten-
çam a uma mesma área de conheci-
mento”.

PublicaçãoPublicaçãoPublicaçãoPublicaçãoPublicação
O MEC se comprometeu com a

publicação das resoluções na semana
seguinte. Além disso, foram criados
grupos de trabalho sobre dimensio-
namento e terceirização e a comissão
para organizar o seminário do dia 14
de dezembro.

Avaliação positivaAvaliação positivaAvaliação positivaAvaliação positivaAvaliação positiva
Segundo Vânia Gonçalves, uma

das representantes da Fasubra na
CNSC, a reunião foi melhor do que
outras realizadas este ano. “Conse-
guimos aprovar duas resoluções. Fal-
tava regulamentar a lei que permi-

tia o somatório de disciplinas isola-
das de Mestrado e Doutorado. Con-
seguimos. Mas as disciplinas têm
que fazer parte do mesmo progra-
ma”, explicou.

Com isso, antes de defender a
dissertação ou tese, o servidor pode
considerar a soma das disciplinas
das áreas afins para a progressão por
capacitação. Contra o argumento
de que as disciplinas seriam usadas
duplamente –  para capacitação e
qualificação – Vânia argumenta:
“A gente lembrou que os docentes
têm esse direito: quando fazem a
pós-graduação, mudam de nível e
ao mesmo tempo têm o incentivo.
Agora nós também podemos: a por-
taria foi publicada no Diário Ofici-
al de hoje” (18/10).

Segundo Vânia, outro avanço foi
a regulamentação dos cursos pós-
médio e sequenciais, que devem ser
considerados como a qualificação.

REUNIÃO da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira

Foto: Fasubra
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INSTITUCIONAL

Reunião com a direção do HU é dia 29

Um portal interativo e dinâmico está no ar para
responder às dúvidas da comunidade universitária, dos
usuários e também atender os profissionais de impren-
sa que acompanham as transformações pelas quais
passa o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF), na Ilha no Fundão.

Basta acessar o site da UFRJ (www.ufrj.org.br) e
clicar com o mouse no link Implosão da ala sul doImplosão da ala sul doImplosão da ala sul doImplosão da ala sul doImplosão da ala sul do
HUCFFHUCFFHUCFFHUCFFHUCFF para abrir a página contendo histórico e infor-
mações atualizadas sobre a unidade hospitalar desde
que a perna-seca tremeu. Vídeos, infográfico e fotos
auxiliam na compreensão do que vem ocorrendo no
prédio.

InteratividadeInteratividadeInteratividadeInteratividadeInteratividade
O que se quiser saber sobre o HU e não estiver

respondido na página, não tem problema. É só rolar o
cursor até Dúvidas? Pergunte! Clicar e escrever a dúvi-
da. Uma equipe da Comunicação da UFRJ diariamen-
te esclarece a todos. Aí é só entrar em Dúvidas Respon-
didas e se atualizar. “É um portal dinâmico, uma
prestação de serviço à comunidade e à sociedade, que
têm todo o direito de acompanhar a situação do HU”,
afirmou o assessor de imprensa da universidade, Fer-

Na semana passada, o SINTU-
FRJ, em encontro com José Marcus
Eulálio, conseguiu a definição de
uma data. A reunião será dia 29 de
outubro, próxima sexta-feira, às
10h30, na CAE. Na pauta, a saúde
dos trabalhadores da unidade.

No dia 27 de setembro, os tra-
balhadores do HU manifestaram
seu protesto diante das condições
insalubres do ambiente causadas,
principalmente, pelas obras de de-
molição de parte do prédio. Eles
detectaram, em quase todos os se-
tores, ocrescente o número de pes-

Trabalhadores reivindicam saúde no ambiente de trabalho

soas que apresentam sintomas de
doenças respiratórias, mesmo en-
tre os pacientes.

Houve uma série de reuniões
nos últimos meses para planejar a
demolição da perna-seca. Mas pou-
co se falou sobre os seus efeitos nas
condições de trabalho e na saúde
do trabalhador.

A direção do SINTUFRJ levan-
tou alguns questionamentos, di-
ante do relato do aumento signifi-
cativo de doenças respiratórias,
como a necessidade de medir o ní-
vel de poluição ambiental.

nando Pedro.  O passo a passo sobre o HUCFF na
internet é complementado pelo cronograma das eta-
pas que antecedem a implosão da ala sul do prédio,
marcada para as 7h do dia 19 de dezembro, e o que
ocorrerá a partir do dia seguinte até a retomada do
atendimento a pacientes de forma progressiva de 10
de janeiro de 2011 em diante.

Principais dúvidasPrincipais dúvidasPrincipais dúvidasPrincipais dúvidasPrincipais dúvidas
Por que a opção pela implosão e não pela

demolição manual? Até quando serão ministra-
das aulas no CCS? Como será o funcionamento
da energia elétrica no campus no dia da implo-
são? Há alguma medida para conter a poeira?
Os prédios próximos como CCS e IPPMG serão
afetados pela implosão? Como ficarão as vias de
acesso à Cidade Universitária no dia da implo-
são? Quando o HUCFF voltará a funcionar? Para
onde vão os pacientes do HU? Esses são alguns
dos questionamentos feitos principalmente por
trabalhadores e estudantes da UFRJ ao portal. As
respostas a todas as perguntas encaminhadas
foram respondidas e se encontram à disposição
dos interessados.

UFRJ – todas as respostas sobre o HUCFF

Novo horário para implosão: 7h
O portal da UFRJ informa que

a implosão da ala sul do HUCFF
continua agendada para o dia 19
de dezembro, mas o horário foi
antecipado das 8h para as 7h, para
atender ao pedido da Infraero e da
CET-Rio.

No dia 20, representantes da
Polícia Militar, da Guarda Mu-
nicipal, da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET-Rio), da
Light, da Companhia Estadual
de Gás (CEG), da Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos (Ce-
dae), da Coordenadoria de Ope-
rações e Recursos Especiais (Core)
e da Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária (Infrae-
ro), entre outros, além de Fábio
Bruno, engenheiro responsável
pela implosão, estiveram reuni-

dos com o diretor do HU, José Mar-
cus Raso Eulálio, a decana do Cen-
tro de Ciências da Saúde (CCS),
Maria Fernanda Quintela, o pre-
feito Hélio Matos, o professor Pa-
blo Benetti e o tenente-coronel
Aguiar, da Defesa Civil, para acer-
tar detalhes do planejamento ne-
cessário à operação.

A antecipação do horário da
implosão é para minimizar trans-
tornos no tráfego. O fornecimento
de energia elétrica será interrom-
pido somente no HU. O abasteci-
mento de água e de gás não será
interrompido, nem mesmo no Hos-
pital, pois a vibração causada pelos
explosivos será muito baixa, estan-
do descartada a possibilidade de
danos às tubulações subterrâneas.

No Restaurante Universitário

funcionará a central de operações.
A previsão da Prefeitura Universi-
tária é de que o centro de impren-
sa seja montado na Praça Edson
Saad, próximo à Prefeitura e com
ampla visão da ala sul.

A Estação de Integração será
fechada à meia-noite do dia 18,
assim como a entrada 01 do cam-
pus. Uma área de 200 metros de
raio a partir do Hospital será in-
terditada e policiada. A passarela
da Linha Vermelha também de-
verá ser interditada, mas a entra-
da 03 permanecerá aberta. A Li-
nha Vermelha será fechada às
6h45, na altura da Linha Amare-
la. A Estrada do Galeão permane-
cerá livre para escoar o fluxo do
aeroporto do Galeão em direção à
Rodovia Washington Luís.
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UNIVERSIDADE

II edição de Sabores e Saberes consagra projeto da UFRJ

Este foi o resultado conquista-
do pelos técnicos-administrativos
em educação (TAEs) da Faculdade
Nacional de Direito (FND) duran-
te reunião da Congregação, dia 22,
que se reuniu para tratar do projeto
político-pedagógico da unidade. Os
funcionários apresentaram uma
ata de sua reunião em que reivin-
dicaram a necessidade de haver
mais tempo para discutir a propos-
ta, que é na realidade a reestrutu-
ração da Faculdade.

Um dos questionamentos dos
funcionários foi a não participa-
ção no processo de elaboração da
proposta que vem sendo discutida
desde 2004. A Comissão é composta

Canecão e Bingo voltam para a UFRJ

No segundo evento anual do
Encontro de Sabores e Saberes da
UFRJ o projeto da Feira Agroeco-
lógica/Sistema de Alimentação do
Restaurante Universitário da UFRJ
recebeu homenagem do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional do Rio pelo trabalho em
gerar alternativas ao modelo vi-
gente de produção de alimentos e
de escoamento daqueles produzi-
dos por agricultores familiares. A

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro obteve duas grandes
vitórias na justiça. Na terça-fei-
ra, 19 de outubro, foi executada
a decisão judicial que deu prazo
de 60 dias para a reintegração de
posse do imóvel do Canecão. No
dia seguinte, um oficial de jus-
tiça  devolveu o prédio do bingo
à UFRJ.

Vigilantes da universidade
ocuparam os dois imóveis para
evitar possível invasão. O próxi-
mo passo, informou o pró-reitor
de Planejamento e Desenvolvi-
mento, Carlos Levi, será a reali-
zação de inspeção, inclusive pelo

Comissão avaliará projeto para Faculdade de Direito
pela representação dos três segmen-
tos e não tem prazo definido para
apresentar seu relatório de avalia-
ção. Esta comissão foi instituída
na própria sessão da Congregação
pelo diretor Flávio Martins e é com-
posta pela professora Juliana Ma-
galhães, o técnico-administrativo
José Carlos Pereira e o representan-
te do Centro Acadêmico Cândido
de Oliveira (Caco), Vítor Jabbour.

A coordenadora do SINTUFRJ,
Eliane Nascimento, afirmou que
o objetivo dos TAEs foi alcançado:
“O Caco nos parabenizou por es-
tarmos organizados e querendo de-
bater a reestruturação. Eu falei
que o momento era de um novo

começo para a nossa categoria na
unidade e na UFRJ”. A professora
Juliana explicou que o projeto se-
ria encaminhado por parte da co-
missão de reforma regimental a
pedido do diretor, por isso os do-
centes se detiveram apenas a dis-
cutir a parte pedagógica. Juliana,
que foi diretora da FND, pediu
desculpas aos técnicos-adminis-
trativos, pois nunca foi sua inten-
ção excluí-los. Eliane declarou
também que a professora desta-
cou a importância dos TAEs da
Faculdade. “Juliana disse, inclu-
sive, que é a única professora sin-
dicalizada da FND”, completou  a
dirigente.

Corpo de Bombeiros, para uma
avaliação segura das condições
de uso dos imóveis.

FuturoFuturoFuturoFuturoFuturo
Segundo Carlos Levi, o Canecão

começou a ser desocupado aos  pou-
cos, a programação de eventos já
estava descontinuada. E o que fazer
com os imóveis reconquistados é a
tarefa da universidade a partir de
agora. “Vale a pena aproveitar o
momento para se fazer uma refle-
xão sobre que destino a gente gosta-
ria de dar aos espaços”, observou o
pró-reitor.  Embora desconheça os
meandros do processo movido con-

tra os ocupantes do Canecão, Levi
afirmou que estava otimista e acha-
va que não haveria mais nenhuma
outra ação contestatória à UFRJ:
“Não percebo qualquer iniciativa de
resistência por parte do grupo que
operava a casa de shows, inclusive já
tinham começado a retirar os equi-
pamentos de maior relevância. Por-
tanto, acho que desta vez não tenta-
rão de novo a posse do imóvel da
universidade”.

Sobre o imóvel onde funciona-
va o bingo, ele disse que também
foi uma execução transitada em
julgado e a sentença dada favore-
cia a universidade.

moção foi anunciada na soleni-
dade de abertura do evento, dia
21, no hall externo do Restauran-
te Universitário.

A Feira Agroecológica reúne
agricultores familiares de seis mu-
nicípios que vendem seus produtos
na UFRJ semanalmente e ao Res-
taurante Universitário (RU). Já o
Encontro Sabores e Saberes, que foi
realizado dias 21 e 22 de outubro,
reúne experiências e saberes tradi-

cionais científicos em torno da ali-
mentação. O evento celebra o Dia
Mundial da Alimentação, dia 16
de outubro, e o projeto da UFRJ
recebeu a moção na Semana Ca-
rioca de Alimentação, realizada dia
14 na Cinelândia.

As diretoras acadêmica e téc-
nica do Sistema de Alimentação,
Lúcia de Andrade e Nádia Carva-
lho, respectivamente, comemo-
raram o resultado do trabalho.

“É muito gratifi-
cante, ainda mais
que nesta segunda
edição do Encontro
estamos comemo-
rando também um
ano de luta e con-
quista do projeto
da Feira Agroecoló-
gica. Na UFRJ con-
seguimos a reali-
zação de duas fei-
ras simultâneas
s e m a n a l m e n t e .
Aqui no RU e na
Reitoria”, declara

Lúcia Andrade, que há seis anos
coordena o Programa de Planeja-
mento e Implantação do Sistema
de Alimentação, do qual a feira é
uma da atividades, diz que o resul-
tado do trabalho faz parte do con-
junto: “Fixação da feira semanal
para a nossa comunidade e fixação
e organização dos agricultores em
cooperativas com alternativas de
escoamento para sua produção”. A
professora deu uma longa entrevis-
ta ao Jornal do SINTUFRJ anunci-
ando os projetos em relação ao RU
e a expansão da feira em outras
unidades da universidade. Sua sa-
tisfação, assim como a de Nádia,
estava estampada no rosto. Afinal,
“a visibilidade deste trabalho, que
é uma função social da universi-
dade, demonstra que estamos no
caminho certo”, complementa Lú-
cia.

AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades
Nos dois dias de atividades,

além da Feira Agroecológica, hou-
ve teste sensorial de alimentos, ava-
liação e orientação nutricional fei-
to pela equipe do Instituto de Nu-

trição Josué de Castro. No painel de
debates os destaques foram para a
palestra da representante do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa-RJ), Fabia-
na Góes, que falou sobre o Progra-
ma de Análise de Resíduos Agrotó-
xicos em Alimentos; e a Promoção
dos Alimentos Orgânicos no con-
texto do Mapa, dada pela produto-
ra orgânica e agricultora da feira
Maria Cláudia Aroeira.

Das oficinas foi apresentado o
programa de Aproveitamento de
Resíduos Domésticos para a Pro-
dução de Adubo Orgânico, através
da Vermicompostagem (minho-
cário caseiro). A coordenação é da
equipe da Divisão de Limpeza Ur-
bana da Prefeitura Universitária.
Entre tantas outras atividades, ti-
vemos o lançamento do livro A
dieta da linhaça, da professora
Glorimar Rosa e das nutricionis-
tas Wania Monteiro e Sofia Kimi,
do Instituto de Nutrição. Dentre
as atividades culturais não pode-
ria faltar a apresentação da Com-
panhia de Dança Contemporânea
da UFRJ/EFFD.

a nutricionista
Nádia.ORGULHOSAS, Nádia e Lúcia comemoram a homenagem
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UFRJ sedia XVI Seminário Nacional das
Bibliotecas Universitárias

De terça-feira, 26, a quinta-fei-
ra, 28, os técnicos-administrativos
efetivamente lotados nas unidades
hospitalares que integram o Com-
plexo Hospitalar irão às urnas, das
9h às 16h, votar em quatro candi-
datos a representantes do segmento
no Conselho Deliberativo provisó-
rio do Complexo Hospitalar. Serão
eleitos quatro nomes: os dois mais
votados assumirão o Conselho
como efetivos e os outros dois serão
suplentes.

Categoria elege seus representantes
ao Conselho Deliberativo esta semana

O maior fórum de debates de
bibliotecários das universidades bra-
sileiras, que é realizado a cada dois
anos, desta vez teve a UFRJ como
anfitriã. Durante seis dias, de 17 a 22
de outubro, 1.700 profissionais refle-
tiram com especialistas de diversas
instituições do mundo se as bibliote-
cas realmente atendem ao ensino, à
pesquisa e à extensão.

“Onde estamos, aonde vamos?”
Este foi o tema central do XVI Semi-
nário Nacional das Bibliotecas Uni-
versitárias (SNBU), que constou de
palestras, mesas-redondas temáticas
com convidados, apresentação de 300
trabalhos orais e 80 pôsteres, num
total de 60 horas de atividades. O
evento também reuniu comunica-
dores, analistas de sistemas e cientis-
tas da informação.

DisputaDisputaDisputaDisputaDisputa
Foi dura a disputa há dois anos

para que a UFRJ conquistasse o privi-
légio de trazer para a Cidade do Rio
de Janeiro esta edição do Seminário,
que também fez parte da programa-
ção comemorativa dos 90 anos da
universidade. A coordenadora do Sis-

COMPLEXO HOSPITALAR

Na sexta-feira, 22 de outu-
bro, foi o último dia para ins-
crição de candidatos, tarefa a
cargo da Decania do CCS.

DebateDebateDebateDebateDebate
Eles debaterão suas propos-

tas na segunda-feira, dia 25, às
10h, no auditório Hélio Fraga,
no segundo andar do bloco K do
CCS. Esta será a única oportu-
nidade dos eleitores conhecerem
o pensamento dos concorrentes

sobre o Complexo Hospitalar
para poderem fazer suas es-
colhas conscientes.

A comissão eleitoral in-
formou que a contagem dos
votos começará logo após o
encerramento da votação. As
unidades enviarão as atas e
envelopes lacrados à Deca-
nia até às 12h de sexta-fei-
ra, dia 29, e que a apuração
final será pública, a partir
das 13h.

tema de Bibliotecas e Informação
(SiBI-UFRJ), Paula Mello, conta que
levou a São Paulo, no XV evento, o
então ministro da Cultura, Gilberto
Gil, biscoito Globo, Mate Leão, sam-
bistas, além, é claro, de uma proposta
imbatível.

Coube a Paula Mello e a uma
equipe do SiBi a organização de todo o
Seminário, inclusive a busca de patro-
cinadores. Ao ganhar a concorrência
para realização do evento, Paula tam-
bém assumiu, em 2008, a presidência
da Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias, cargo que passaria ao
profis-sional da instituição eleita no
encerramento deste Seminário.

MegaeventoMegaeventoMegaeventoMegaeventoMegaevento
A abertura do Seminário foi no

domingo dia 17 de outubro, no Salão
Leopoldo Miguez, na Escola de Músi-
ca, com a presença do reitor Aloísio
Teixeira e apresentação da Orquestra
Sinfônica da UFRJ. Já as atividades
programadas de segunda a sexta-feira
foram realizadas no Centro de Con-
venções do Hotel Intercontinental, em
São Conrado.

Segundo Paula Mello, a edição

deste ano inovou ao incorporar o II
Seminário Internacional de Bibliote-
cas Digitais-Brasil (SiBI-B), cuja pri-
meira versão foi em 2003 como um
workshop na Universidade de Campi-
nas. “Devido ao êxito e à relevância, o
evento passou a ser realizado anual-
mente no estado de São Paulo, discu-
tindo tendências, usos e gestões no
ambiente digital. A afinidade temáti-
ca aproximou os dois seminários, qua-
lificando-os e promovendo também a
oportunidade de se fazer um trabalho
integrado entre os profissionais do Rio
de Janeiro e São Paulo”, explicou.

Outra novidade do XVI Seminário
Nacional das Bibliotecas Universitári-
as foi incorporar na sua programação
o 5° Simpósio de Diretores de Bibliote-
cas Universitárias da América Latina,
que trouxe ao Rio de Janeiro, sob o
auspício da UFRJ, profissionais da Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Venezuela,
além de convidados dos Estados Uni-
dos e Portugal, o que só contribuiu
para enriquecer o debate e a troca de
experiências. Durante o evento houve
lançamento de livros e foi realizada
uma feira com os últimos lançamen-
tos de produtos e tecnologia da infor-
mação.

As organizadoras do Seminário
Nacional anunciaram o lançamento
da segunda edição da Revista do SNBU
com os nove trabalhos que tiraram
nota dez. Uma comissão científica jul-
gou cerca de 500 trabalhos.

TemasTemasTemasTemasTemas
No primeiro dia de trabalhos do

Seminário foi inaugurada a exposi-
ção de fotos comemorativas dos 90
anos da UFRJ. Entre os temas debati-
dos destacaram-se o uso e a adaptação
às novas tecnologias, transformações
gerenciais, funcionalidade, acessibili-

dade, arquitetura e mobi-liário, o fu-
turo das bibliotecas universitárias e o
papel que desempenham hoje nas ins-
tituições de ensino superior, a internet
e a sociedade. Os especialistas convida-
dos ajudaram na reflexão sobre qual o
modelo futuro e que tipo de serviço as
bibliotecas universitárias oferecerão? O
livro vai acabar com a evolução tecno-
lógica?

“Este é o fórum ideal para apre-
sentação de ideias e propostas de inova-
ção. Discutimos as necessidades das
bibliotecas universitárias, suas deman-
das e encaminhamos ao governo. Exis-
tia um Plano Nacional de Bibliotecas
Universitárias que acabou na década
de 1980, como outros planos nacio-
nais. O queremos é que as universida-
des tenham autonomia
financeira e orçamentária para gerir

Evento fez parte das comemorações pelos
90 anos de existência da universidade

Fotos: Cícero Rabello

COORDENADORA DA SiBI, Paula Mello, festeja o sucesso do
XVI SNBU, evento que lotou o auditório do Centro de
Convenções do Hotel Intercontinental

suas bibliotecas. As bibliotecas têm
que estar junto com o planejamen-
to da universidade para ter condi-
ções de trabalhar ensino, pesquisa e
extensão”, defendeu Paula Mello.

De acordo com a coordenadora
da SiBi, a UFRJ já oferece livro ele-
trônico, e cada vez mais procura se
adaptar às inovações. “Se a bibliote-
ca é a alma do campus, ela tem que
se modernizar. Antes o espaço físico
de uma biblioteca privilegiava o acer-
vo, mas na UFRJ damos preferência
ao estar, à convivência. Não temos
uma biblioteca central e sim biblio-
tecas de Centros e 45 especializadas.
A UFRJ nasceu de unificações de
escolas. Isso contribuiu para os ni-
chos de excelência, e cada centro de
convergências tem sua biblioteca”,
afirmou Paula Mello.
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