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Eleição para o Complexo Hospitalar
Os técnicos-administrativos já têm representantes

para o Conselho Deliberativo provisório do Complexo
Hospitalar e para o Conselho de Coordenação do Cen-
tro de Ciências da Saúde, eleitos dias 8, 9 e 10 de
novembro. PÁGINA 8

Categoria elegerá representantes
para colegiados superiores

IPPMG escolhe novo diretor
Trabalhadores e estudantes do IPPMG escolhem nos

dias 23, 24 e 25 novos dirigentes para a unidade. Duas
chapas concorrem: uma composta por Tomaz Pinheiro da
Costa e Verônica Pinheiro Vianna e, outra, por Edmilson
Migowiski e Bruno Leite Moreira. PÁGINA 10
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Graduados. Duas chapas estão naGraduados. Duas chapas estão naGraduados. Duas chapas estão naGraduados. Duas chapas estão naGraduados. Duas chapas estão na
disputa.disputa.disputa.disputa.disputa.

UFRJ é sede de unidade do Siass
No dia 5 de novembro, a UFRJ assinou acordo de coope-

ração técnica com o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão oficializando a inauguração de unidade
do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor na
DVST. PÁGINA 3

Na gestão de Vilhena, a categoria não podia se manifestar no Conselho Universitário e encontrava alternativas criativas, como os cartazes com “vaia”.
A luta do movimento há duas décadas pela ocupação dos espaços institucionais e políticos se consolidava nos colegiados superiores.
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DOIS PONTOS

A servidora Regina Abreu regis-
trou queixa no Cremerj contra o
Hospital Memorial, no Engenho
de Dentro, e o médico que atendeu
seu pai – Miguel Vieira de Carva-
lho – na emergência do hospital.
Seu Miguel veio a falecer, depois de
um infarto agudo do miocárdio
na madrugada do dia 2 de novem-
bro.

No dia anterior, acompanhado
de outra  filha, seu Miguel, 80 anos,
procurou atendimento no hospital
se queixando de dores no peito, nas
pernas e cansaço. Peregrinou – das

Mau atendimento pode ter levado pai de servidora a falecer
10h às 14h30 -  pelos prédios do
hospital, com idas e vindas entre a
emergência e o consultório de um
clínico, segundo a filha, sem qual-
quer prioridade nas filas de atendi-
mento e de exames.

Por fim, às 14h40, e apesar do
clínico informar preocupado que
havia alteração nos exames de san-
gue e eletrocardiograma, foi libe-
rado pelo médico da emergência
com a recomendação de que pro-
curasse um cardiologista, e que
poderia esperar a consulta com sua
médica no dia seguinte.

Às 3h15 da manhã do dia 2, os
familiares perceberam que o esta-
do de seu Miguel se agravou. O
levaram ás pressas de novo à emer-
gência do Memorial por ser o hos-
pital da CAURJ mais próximo.

O pai, já inconsciente, foi co-
locado pelos parentes numa cadei-
ra de rodas e levado a emergência.
A família foi informada que ele
precisava de uma UTI coronariana
e que no hospital não havia vaga.
Duas horas depois, seu Manoel fa-
leceu.

O presidente da CAURJ, Eduar-

do Oliveira dos Santos, explica que
solicitou reunião com a direção do
hospital para que ele e o diretor
médico da empresa – Gianni Fer-
raz Temponi – possam apurar o
caso. “A gente tem um lado, a in-
formação da associada. Se é como
está dizendo, foi falha do médico”,
comentou.

A reunião, agendada para o dia
11, foi remarcada para esta sema-
na, mas sem data definida. “Va-
mos verificar se é responsabilidade
do hospital”, informou, argumen-
tando que descredenciar um hospi-

Fique atento para as novidades
no ano de 2011: o CPV será prepara-
tório para obtenção do diploma do
Ensino Médio, através do Exame
Nacional do Ensino Médio –
ENEM. A medida pode beneficiar o
pessoal das classes A, B, C e D que,
com o diploma, pode reivindicar
incentivo à qualificação. Veja só:

A prova do Enem poderá ser fei-
ta por adultos que não cursaram o
Ensino Médio e que tendo atingido
a pontuação mínima exigida (400
pontos em cada uma das quatro
áreas de conhecimento e 500 pon-
tos na redação), receberão seu cer-
tificado de conclusão do Ensino
Médio.

Não é necessário ter freqüenta-

Novidade para quem ainda não
cursou o ensino médio:
O CPV do SINTUFRJ prepara
para Enem

do a escola regular.  Além de obter
a pontuação mínima, o candidato
deverá ter 18 anos completos (ou
mais) até a data de realização da
primeira prova.

Pela nossa carreira, poderemos
ter um acréscimo no nosso salário
com o Incentivo à Qualificação
(percentual calculado sobre o pa-
drão de vencimento no caso de pos-
suirmos educação formal superior
ao exigido pelo cargo).

No caso da classe A, a obten-
ção do diploma do Ensino Médio
dará o direito a um percentual de
15%, para classe B, 10% e para as
classes C e D, 8%. O Edital para as
inscrições ao CPV será divulgado
em breve.

Seminário sobre Aposentadoria Especial na Praia Vermelha – A direção do
SINTUFRJ organizou mais um seminário para esclarecer dúvidas sobre a aposenta-
doria especial. Desta vez, na Praia Vermelha. Será no auditório do CFCH, dia 24 de
novembro, quarta-feira, às 10h.

Opinião - Podia ter acontecido a qualquer um de nósOpinião - Podia ter acontecido a qualquer um de nósOpinião - Podia ter acontecido a qualquer um de nósOpinião - Podia ter acontecido a qualquer um de nósOpinião - Podia ter acontecido a qualquer um de nós

tal não é tão fácil: “Temos que dar
satisfações à Agência Nacional de
Saúde, o que não se pode fazer sem
levantar as evidências”.

Segundo ele, se for detectado
que houve responsabilidade do hos-
pital,  vai ter que entrar em conta-
to com a ANS para descredenciá-lo:
“Nesse momento não estamos an-
tevendo a possibilidade de descre-
denciamento. Por isso temos que
levantar todas as informações”.
Eduardo comprometeu-se a, assim
que tiver uma posição, entrar em
contato com o SINTUFRJ.

Para a coordenação do SINTUFRJ, o mínimo que se pode dizer de toda a situação é que
é um absurdo. O presidente da CAURJ indica que vai levantar todas as informações e que vai
se empenhar. No entanto quando a reunião é adiada sem data definida, a impressão que
passa é de que não há a diligência necessária para elucidar o caso. O que expõe os

funcionários e seus familiares à possibilidade de passarem pela mesma situação. É preciso
uma solução imediata. Em respeito à essa vida que se foi em meio ao descaso, os servidores
exigem providencias no sentido de descredenciar o hospital. Será necessário aumentar esta
triste estatística para que se tome uma atitude?

Música lança livrosMúsica lança livrosMúsica lança livrosMúsica lança livrosMúsica lança livros - O Setor Artístico da Escola de Música convida para o lançamento dos
livros Maestro Paulino Chaves - dando vida ao artistaMaestro Paulino Chaves - dando vida ao artistaMaestro Paulino Chaves - dando vida ao artistaMaestro Paulino Chaves - dando vida ao artistaMaestro Paulino Chaves - dando vida ao artista e Catálogo de Obras,Catálogo de Obras,Catálogo de Obras,Catálogo de Obras,Catálogo de Obras, de Lúcia Maria ChavesLúcia Maria ChavesLúcia Maria ChavesLúcia Maria ChavesLúcia Maria Chaves
TourinhoTourinhoTourinhoTourinhoTourinho, no dia 26 de novembro, às 19h, na Sala da Congregação.

CorreçãoCorreçãoCorreçãoCorreçãoCorreção - O nome da técnica em secretariado da Coppe foi grafado errado na página 7 do Jornal do
SINTUFRJ. A grafia correta é Solange Regina Gomes Bergamini.

Carta  - Carta  - Carta  - Carta  - Carta  - Gostaria de apresentar meus parabéns pela nova linha editorial do Jornal do Sintufrj e pela
forma de abordagem da pauta. Nosso Jornal tem se mostrado mais completo, politizado e com temas de
interesse geral e da categoria. Saudações à equipe.                                         Jonhson Braz -  -  -  -  - OAB/RJ 129.017ju.

O GT Segurança do SINTUFRJ se reunirá dia 26,
sexta-feira, às 10h, na sala de reuniões na sede do Sindicato.GT Segurança do SINTUFRJ

PautaPautaPautaPautaPauta
- Estudo do quadro de vigilantes concursados e terceirizados;
- Segurança na UFRJ;
- Organização do GT Regional;
- Escolha de Delegados para o GT Nacional em Brasília, dias 12 e 13 de dezembro.

Falecimento -Falecimento -Falecimento -Falecimento -Falecimento -     Comunicamos o falecimento da professora emérita da  Faculdade de Letras, Bella
Jozef, ocorrido no dia 10. O sepultamento foi no dia 12, no Cemitério Israelita do Caju.
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 Os trabalhadores da UFRJ e dos
demais órgãos públicos federais no
Estado do Rio de Janeiro já con-
tam com o Sistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor (Si-
ass). No dia 5 de novembro, a uni-
versidade assinou com o Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG) acordo de coopera-
ção técnica oficializando a inau-
guração da unidade 50 do Siass na
Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST\UFRJ). A solenidade foi rea-
lizada no salão de reuniões do Con-
selho Universitário.

“Inauguramos uma nova pá-
gina de assistência à saúde do ser-
vidor nunca vista antes”, comemo-
rou emocionado o pró-reitor de Pes-
soal, Luiz Afonso Mariz. O secretá-
rio de Recursos Humanos do
MPOG, Duvanier Paiva Ferreira,
agradeceu a UFRJ por assumir a
liderança do Siass no estado. O rei-
tor Aloísio Teixeira afirmou que
“o SINTUFRJ é parte integrante do
esforço de valorização do servidor e
responsável por não nos deixar fu-
gir do caminho que devemos tri-
lhar.”

O que é o SiassO que é o SiassO que é o SiassO que é o SiassO que é o Siass
O Sistema Integrado de Aten-

ção à Saúde do Servidor foi criado
por decreto do Ministério da Saúde,
em 2009, e se apóia nos seguintes
eixos: perícia, assistência, vigilân-
cia e promoção à saúde. As equipes
multidisciplinares realizarão exa-
mes periódicos, clínico e laborato-

SAÚDE DO TRABALHADOR

Sistema é a materialização da política do governo de promoção da saúde do trabalhador

rial e farão avaliação dos ambien-
tes e processos de trabalho (a rela-
ção entre o trabalhador e o seu lo-
cal de trabalho).

Como disse Duvanier Paiva, o
Siass é uma reparação histórica do
Estado que sempre negligenciou a
saúde do servidor, uma conquista
de anos do setor privado e que so-
mente agora chega ao serviço pú-
blico federal. O objetivo do Planal-
to, segundo o secretário de Recur-
sos Humanos do MPOG, é que o
Sistema ganhe a adesão dos gover-
nos estaduais e municipais.

O Siass é também uma podero-
sa ferramenta de informação e co-
municação, pois o sistema possibi-
lita a formação de um banco de
dados epidemiológico de todos os
540 mil servidores públicos fede-
rais no país. O Rio de Janeiro, ex-
capital da República, concentra
25% desse contingente ativo. Em
atividade na UFRJ são 12 mil.

O sistema não visa definir for-
mas de gestão internas aos órgãos,
mas sim organizá-las, estimulan-
do a realização de convênios in-
termediados pela Secretaria de Re-
cursos Humanos, do MPOG, em
prol da padronização dos procedi-
mentos legais, do uso nacional
dos recursos humanos, financei-
ros e materiais, da gestão das in-
formações sobre saúde e, da pro-
moção de ações de atenção à saú-
de do servidor.

Isso foi o que ocorreu com a
UFRJ ao assinar o termo de coope-

ração técnica com o Ministério do
Planejamento em benefício dos
trabalhadores de todas as institui-
ções públicas federais no Rio de
Janeiro que participarem do con-
vênio.  Conforme já fizeram o De-
partamento Nacional de Infraes-
trutura em Transportes, Agência
Nacional de Transportes Terrestres,
Centro de Tecnologia Mineral,
Fundação Nacional de Saúde, Ins-
tituto de Engenharia Nuclear e
Receita Federal.

O Siass possibilitou a elabora-
ção do Manual de Perícia Oficial
em Saúde do Servidor, que já está
sendo distribuído a todas as unida-
des do sistema. “Em termos de pe-
rícia em saúde o Siass vai falar a
mesma língua”, disse Luiz Afonso
Mariz. Segundo o pró-reitor de Pes-
soal, a falta de padronização faz
com que o servidor se aposente por
doença prevista em lei na UFRJ,
por exemplo, mas permaneça ati-
vo em outro órgão, porque lá a
doença não garante a aposentado-
ria precoce.

Além disso, lembrou Mariz,
com o banco de dados epidemi-
ológico vai ser possível saber
quais as doenças que levam o
servidor a se afastar do trabalho
por licença médica — com pre-
juízos para as instituições — e
as que provocam a aposentado-
ria precoce — com prejuízos
salariais enormes ao trabalha-
dor —, possibilitando a promo-
ção de ações preventivas.

O Siass na UFRJO Siass na UFRJO Siass na UFRJO Siass na UFRJO Siass na UFRJ
A UFRJ pretende ainda este ano

dar início aos exames periódicos
para poder programar estratégias
de prevenção e controle das doen-
ças. Todos os procedimentos labo-
ratoriais serão realizados no Hospi-
tal Universitário Clementino Fra-
ga Filho, Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Gesteira

Unidade 50 do Siass

MPOG reafirma atendimento às
reivindicações da categoria

Ao participar da solenidade de assinatura do termo de
acordo técnico entre a UFRJ e o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão para implantação do Siass na
DVST, o secretário de Recursos Humanos do MPOG, Duva-
nier Paiva, afirmou que será encaminhado ainda este
ano, ao Congresso Nacional, o projeto de lei do governo
regulamentando para os servidores públicos o direito de

greve, processo de negociação coletiva e a garantia do
exercício do mandato sindical.  “A orientação do presi-
dente Lula é de um novo olhar na gestão de pessoas. Ele
quer que o servidor seja olhado como cidadão com direi-
tos garantidos na Constituição do país. E a democratiza-
ção dos meios de trabalho será consolidada no governo de
Dilma Rousseff”, frisou Duvanier.

A UFRJ\PR-4\DVST formam
a unidade denominada 50 do Si-
ass. Em todo o Brasil já foram
implantadas 17, inclusive em
outras universidades federais.
Para garantir o atendimento ini-
cial a 12 mil servidores públicos,
as precárias instalações da Divi-
são de Saúde do Trabalhador pas-
sam por algumas reformas. “O
espaço atual é pequeno e não ade-

quado à legislação da Anvisa. Esta-
mos fazendo obras pontuais, como
troca de piso e da iluminação, re-
formando os dois banheiros para
visitas e construindo um outro para
portadores de deficiência física”,
informou a diretora Rosimarie
Galvão Portella.

Mas até o fim do trimestre de
2011, a nova sede da DVST deverá
estar concluída. O estudo de solo

do terreno entre o Cepel e o cam-
po da Prefeitura Universitária já
começou. E o mais importante:
a verba de R$ 3 milhões para
custear a obra destinada pelo
MPOG já tem o carimbo do MEC.
Rosimarie informou que o pré-
dio terá três andares com rampa
elevada. No primeiro andar fun-
cionará a recepção e a perícia
médica; no segundo, o setor de

prevenção e promoção de saúde;
e, no terceiro, a administração
geral de todas as ações do Siass,
que inclui ainda os programas
específicos de saúde e de segu-
rança no trabalho.

Atualmente a DVST conta com
28 médicos das seguintes especiali-
dades: clínico geral, doença do tra-
balho, cardiologia, ortopedia, neu-
rologia e ginecologia. Dez enfer-

meiros, seis assistentes sociais, dois
psicólogos, um dentista, um en-
genheiro e três técnicos em segu-
rança no trabalho. Para suprir a
carência de dentistas, a Divisão
fez parceria com a Faculdade de
Odontologia para realização de
perícia. E com o Cefet e a própria
UFRJ para driblar a escassez de
engenheiros e técnicos em segu-
rança do trabalho.

(IPPMG) e na Maternidade-Esco-
la. Segundo Luiz Afonso Mariz, de-
verá ocorrer uma migração de peri-
tos em saúde dos órgãos convenia-
dos para a DVST. A Pró-Reitoria de
Pessoal espera também contar com
a ajuda do SINTUFRJ para atingir
o maior número possível de traba-
lhadores da universidade em um
período de até dois anos.

MEMBROS da Reitoria e do MPOG compõem
mesa da solenidade

TEREZINHA RAMOS, chefe de programas, Neuza,
coordenadora do SINTUFRJ e Rosimarie, diretora da DVST

Siass, na UFRJ, vai atender os servidores do Estado do Rio
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PELO CAMPUS

O álcool e sua saúde
As implicações do uso do ál-

cool para a saúde foi o tema do
Ciclo Sr. Dino de Seminários do
dia 4 de novembro. A palestra foi
proferida por Theo Ferraz, Ph.D.
em Química Biológica do Institu-
to de Bioquímica.

O especialista apresentou ini-
cialmente os efeitos agudos do con-
sumo excessivo de álcool sem im-
plicar no alcoolismo (a doença)
em si. Segundo Theo, o consumo
excessivo é um problema social e
de saúde pública. “Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS), aproximadamente 1,8 mi-
lhão de pessoas morrem por ano
devido ao consumo inadequado de
álcool, sendo que a hepatite alcoó-
lica ocorre em aproximadamente
50% dos usuários frequentes do ál-
cool”, enumera.

Estes usuários frequentes po-
dem ser bebedores de fins de sema-
na, aqueles que dizem que bebem
socialmente, mas consomem de
forma exagerada e sistemática. Este
é um alerta para quem acha que
pode se exceder desmesuradamente
e não haver qualquer implicação
em seu organismo.

A hepatite alcoólica é a infla-
mação e ou destruição (necrose)
do tecido hepático. Os sintomas são
perda de apetite, náusea, vômito,
dor abdominal, febre e, em alguns
casos, confusão mental. “Embora
esta doença possa levar à morte, na
maior parte das vezes ela pode ser
revertida com a abstinência alcoó-
lica”, explica Theo. Mas a cirrose,
que também leva à morte, só pode
ser revertida pela abstinência com-
pleta do álcool.

Assim, Theo orienta exames de
rotina, pois “o fígado sofre calado
e só se revela quando a doença está
muito avançada, com cirrose ou
câncer”. Estes são exames bioquí-
micos (entre outros) tais como
Transamisases: Alamina amino-
transferase – ALT – mais específi-
ca; Aspartato  aminotransferase –
AST; Lactato desidrogenase – LDH.

Mais dadosMais dadosMais dadosMais dadosMais dados
A cirrose costuma ser diagnos-

ticada  em 15 a 30% dos usuários
crônicos e abusivos do álcool.

Em todo o mundo, aproxima-
damente 389.000 casos de câncer
são induzidos pelo consumo de ál-
cool, representando 3,6% de todo os
cânceres.

A OMS estabelece que para evitar
problemas com álcool o consumo
aceitável é de duas latas de cerveja
diárias para homens; uma lata de
cerveja diária para mulheres. Porém,
tanto os homens quanto as mulheres
não devem beber pelo menos dois na
semana. Este é o uso moderado.

Uso pesado do álcool
O padrão de uso de bebidas que excede o uso moderado
ou os padrões de uso socialmente aceitos são:
  Consumo excessivo diário de um certo volume (exemplo:

três doses por dia).
  Uma certa quantidade de bebida alcoólica por ocasião

(exemplo: cinco doses por ocasião, pelo menos uma vez
por semana).
  Uso abusivo e diário de álcool.

Efeitos
A concentração que o álcool atinge no sangue dependem
de fatores como:

 A quantidade de álcool ingerido em determinado perío-
do.

 Uso anterior de álcool e a concentração de álcool no
sangue.

 Massa corporal.
 Metabolismo de quem bebe.
 Quantidade de comida no estômago.
 Altas doses (5 ou mais diárias) podem levar ao compro-

metimento do ventrículo esquerdo do coração.

“Embora esta
doença possa
levar à morte,
na maior parte
das vezes ela
pode ser
revertida com
a abstinência
alcoólica”,
explica Theo

Os transtornos mentais e com-
portamentais devido ao uso de ál-
cool provocaram mais de 65 mil
internações, com um gasto de R$
55 milhões em 2007, segundo da-
dos do Sistema Único de Saúde
(SUS). E ainda segundo dados do
SUS, a doença alcoólica do fígado
foi responsável por 13.780 interna-
ções  e uma despesa de mais de R$
12 milhões no mesmo período.

Os acidentes de trânsito fatais,

por sua vez, com álcool como o
desencadeador são de mais de 40%
no Brasil, o recordista no mundo
segundo levantamento da WHO.  A
Lei Seca, lançada em março de
2009 no Estado do Rio de Janeiro,
evitou que pelo menos 2.871 pes-
soas morressem ou se ferissem no
trânsito. Mas tudo faz parte de uma
conscientização da população de
que álcool e direção são uma com-
binação fatal.

Nocivo – Indivíduos que be-
bem eventualmente, mas exage-
ram nestas ocasiões, podem vir  a
ter problemas legais, de saúde ou
familiares.

Dependência – Ocorre quan-
do o consumo de determinada
substância é compulsivo. O com-
portamento do usuário está fun-

damentalmente voltado para o im-
pulso de ingerir o álcool, conti-
nuamente ou periodicamente, com
a finalidade de obter um estado de
alteração da consciência, prazer ou
diminuição de sintomas de absti-
nência e cuja intensidade é capaz
de ocasionar problemas sociais, fí-
sicos e ou psicológicos.

No Brasil

Critérios de uso

Fotos: Cícero Rabello
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Técnicos-administrativos elegem
representantes para colegiados superiores

A categoria dos técnicos-
administrativos da UFRJ es-
tará envolvida nas próximas
semanas com a escolha de
seus representantes nos co-
legiados superiores – Con-
selho Universitário (Consu-
ni), Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) e Conse-
lho de Ensino para Gradua-
dos (CEPG).

A eleição será nos dias
1, 2 e  3 de dezembro.  Se-
g u n d o  o  e d i t a l  l a n ç a d o
pela Reitoria, são cinco va-
gas de t i tular  e  de suplen-
te para o Consuni,  uma de
cada para  o  CEG,  ass im COLEGIADOS foram palco dos momentos de resistência à imposição da figura de Vilhena na Reitoria

Foto: Arquivo/SINTUFRJ

Hoje, para muitos, é natural que haja
representação dos funcionários e dos estu-
dantes nos colegiados – embora em nú-
mero infinitamente menor que a repre-
sentação docente. Mas foi preciso muita
luta para chegarmos até aqui, e nem sem-
pre foi assim. A democratização das Ifes
com a participação em todos os colegia-
dos sempre foi uma das grandes bandeiras
do nosso movimento.

Quando começa a participaçãoQuando começa a participaçãoQuando começa a participaçãoQuando começa a participaçãoQuando começa a participação
A promulgação da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Brasileira, em 1996, de-
terminou a necessidade de representação
de estudantes e técnicos-administrativos
nos colegiados. Na gestão de Paulo Alcân-
tara Gomes na UFRJ houve uma reforma
do estatuto, o que possibilitou a constru-
ção dessa representação. Foi uma grande
novidade. Conquistamos 10 representa-
ções no Consuni para técnicos-adminis-
trativos e estudantes.

Pouco depois houve o conturbado pro-
cesso eleitoral que levou José Vilhena, pe-
las mãos de FHC, à Reitoria, contra a
vontade da maioria da comunidade.

Segundo Ana Maria Ribeiro, ex-diri-
gente do SINTUFRJ e representante no
CEG, uma das argumentações usadas pelo
governo da época para tentar anular o
processo foi o parecer do Conselho Nacio-
nal de Educação de que, na formação da
lista tríplice, a composição do Consuni

Democratização começa
com participação

como para o CEPG. A candi-
datura foi  por chapas com-
postas  pelo conjunto de t i-
tulares  e  suplentes .

Os  a tua i s  membros  do
Consuni não puderam se can-
didatar em função do regi-
mento do colegiado, assim
como os atuais membros do
CEG ou CPEG que tivessem
exercido mandato por duas
legislaturas seguidas.

A inscrição foi até o dia
11. No dia 12, a Comissão
Eleitoral homologou os no-
mes. Duas chapas se inscreve-
ram. Conheça, a seguir, seus
componentes.

estava errada. Isso porque estava em vi-
gor – e por incrível que pareça ainda
está – uma lei que determina o peso
absurdo de 70% de docentes na escolha
do reitor.

Por isso, em 1999, foi constituída
uma comissão para rever o Estatuto para
que as decisões do colegiado não fossem
questionadas pelo governo. Com isso,
as bancadas de funcionários e estudan-
tes acabaram reduzidas para cinco titu-
lares e cinco suplentes cada.

“Quando ventos democráticos vol-
taram a soprar na UFRJ, fizemos um
movimento para termos representan-
tes em todos os colegiados: no CEG,
CEPG e nas congregações”, lembra Ana
Maria, comentando que em 2002 os
dois conselhos enfim aprovaram a re-
presentação, mas de maneira tímida,
com uma única cadeira de efetivo e
suplente.

Queremos maisQueremos maisQueremos maisQueremos maisQueremos mais
“Tenho uma avaliação que, depois des-
tes sete anos de representação, se houver
uma votação, será possível aumentar a
quantidade de técnicos-administrativos
nos colegiados. Porque tivemos uma
participação efetiva, com grande con-
tribuição nos debates. É importante que
os técnicos-administrativos vejam como
são importantes no fazer da Universi-
dade”, conclui Ana Maria.

Candidatos inscritos
para a representação

CHAPA 2

CONSUNI
Titular: Francisco de Assis dos San-
tos / Instituto de Biologia
Suplente: Roberto de Moraes Go-
mes / HUCFF

Titular: Rita de Cássia Oliveira Go-
mes / PR-1
Suplente: Aline Batista Rangel / PR-1

Titular: Julio D’Assunção Barros Jú-
nior / Coppe
Suplente: Izaias Gonçalves Bastos
/ Faculdade de Farmácia

Titular: Ivo Basílio da Costa Júnior /
Maternidade Escola
Suplente: Maria Bernadete Figuei-
redo Tavares / Hesfa

Titular: Joubert Antônio de Santana
/ Reitoria/SG-6
Suplente: Juracy Bruno dos Santos
/ Reitoria/SG-6

CEG
Titular: Rosileia Castorio Damasce-
no / DRE
Suplente: Fábio Márcio Miranda /
DRE

CEPG
Titular: Angélica Fonseca da Silva
Dias / NCE
Suplente: Mônica Ferreira da Silva /
NCE

CHAPA 1

CONSUNI
Titular: Neuza Luzia Pinto / Facul-
dade de Medicina
Suplente: Renato Sarti dos San-
tos / Escola de Educação Física

Titular: José Carlos Pereira  / Fa-
culdade de Direito
Suplente: Vera Lúcia Siqueira Va-
lente / CLA

Titular: Mônica de Araújo Maluhy /
HU
Suplente: José Caetano Ribeiro  / HU

Titular: Risaneide Alves Cordeiro /
Instituto de Biologia
Suplente: Edson Vargas da Silva /
Museu Nacional

Titular:  Nilson Theobald Barbosa
/ NCE
Suplente: Tatiana Fortunato de
Carvalho / IFCS

CEG
Titular: Sergio Guedes de Souza /
NCE
Suplente: Valquíria Felix Gonçal-
ves / PR-4

CPEG
Titular: Lucia Helena Salis Cam-
pos / HU
Suplente: Daniel Pomeroy / Esco-
la de Química
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Na última eleição para a repre-
sentação da bancada técnico-ad-
ministrativa para o Conselho Uni-
versitário, há três anos, foram elei-
tos como titulares e suplentes res-
pectivamente Jeferson Salazar
(Claudio Heitor), Agnaldo Fernan-
des (Antonio Gutemberg), Milton
Madeira (José Carlos Pereira),
Izaias Bastos (Julio Assunção)e Ro-
berto Gomes (Risaneide Alves). Es-
tes companheiros avaliam o traba-
lho realizado ao longo deste tem-
po, e mesmo com as dificuldades
inerentes à própria realidade do
nosso movimento o saldo foi con-
siderado positivo. Foi conquistada
por exemplo, a equiparação de au-
xiliar administrativo a assistente
administrativo. A bancada encerra
a gestão com a aprovação da Esta-
tuinte, reivindicação histórica da
comunidade universitária.

AVALIAÇÕESAVALIAÇÕESAVALIAÇÕESAVALIAÇÕESAVALIAÇÕES

Agnaldo FernandesAgnaldo FernandesAgnaldo FernandesAgnaldo FernandesAgnaldo Fernandes
“Foi um período importante

da universidade, com várias mu-
danças em curso. Tivemos a discus-
são do Programa de Reestrutura-
ção e Expansão, do Reuni, disputa
pelas verbas, Plano Diretor, cotas
sociais e, agora, a vitória da banca-
da com a aprovação da Estatuinte.
Este período foi marcado por trans-
formações na universidade e a ban-
cada  teve uma presença importan-
te nesse processo. Acho que consoli-
da um espaço que a gente conquis-
tou”, declara Agnaldo Fernandes.

Ele ressalta que a participação
dá sequência à luta do movimento
desde os anos 80 por ocupar os espa-
ços da universidade, seja instituci-
onal, seja político. “É momento
da categoria retomar esta luta, se
reafirmar enquanto sujeito nessa
cena universitária para relembrar
o livro do João Eduardo, que é um
marco nesse processo, evidentemen-
te atualizando os temas. Este espa-
ço e esta conquista com a Estatuin-
te pode vir  a ajudar nesse sentido”.

Para Agnaldo, o trabalho da
bancada deve ser em conjunto, su-
bordinado aos interesses da catego-
ria, mas um trabalho sempre vin-
culado com o Sindicato: “A atua-

O trabalho dos nossos
conselheiros no Consuni

Fotos: Cícero Rabello

ção da bancada, digamos, foi solitá-
ria, não teve uma parceria do Sindi-
cato, que acho importante, e nem
dos membros da categoria. Também
reflexo dos anos 90, da dificuldade de
mobilização e a ausência do sindica-
to por conta de seus problemas e crises
internas que vivenciou.”

Do que se conquistou, o represen-
tante ressalta a equiparação do auxi-
liar administrativo ao assistente ad-
ministrativo. “Eu dei o parecer mas
não foi uma vitória pessoal, foi uma
vitória da bancada”.

Izaias GonçalvesIzaias GonçalvesIzaias GonçalvesIzaias GonçalvesIzaias Gonçalves afirma que
foi muito gratificante ter merecido a
confiança da categoria para represen-
tá-la. “Conseguimos trabalhar em

harmonia, acordando o que era de
interesse da categoria. Diria que con-
tribuímos para o avanço da institui-
ção participando de todas as sessões
com afinco, participando das comis-
sões temáticas com muita relevância
para todos os segmentos e a institui-
ção”.

Segundo Izaias, a participação
em relatorias de vários processos, in-
tervenções nos momentos necessá-rios,
respeitando a individualidade de cada
um, foi uma marca da bancada.
“Quero ressaltar que a participação
nas comissões temáticas é o momen-
to de grande avaliação, pois é nele
que temos espaço para fazermos uma
análise profunda de cada caso”. Ele
declara que os representantes técnico-
administrativos em educação passa-

ram por todas as comissões temáti-
cas, o que  contribuiu muito para os
trabalhos: “Sem falsa modéstia, com
destaque para a Comissão de Legisla-
ção e Normas (CLN). Por conta desta
atuação, a professora Ana Canen, à
época  presidente da CLN, propôs uma
moção de louvor, aprovada por acla-
mação no plenário do Consuni. Esta
moção não aconteceria se não hou-
vesse a dedicação deste representante,
o voto da categoria e a confiança
depositada”.

Roberto GomesRoberto GomesRoberto GomesRoberto GomesRoberto Gomes destaca os as-
pectos positivos: o conhecimento que
se adquire da universidade. “É um
enorme conhecimento como um
todo”. A integração adquirida com os
diversos pensamentos dentro da uni-
versidade é outro ponto. “Isso nos aju-
da a crescer por conta da participação
e da interação”.

Para Roberto,  a aprovação do Reu-
ni foi um  momento “impar da vida
da universidade e ficará marcada para
sempre a participação dos TAEs neste
momento da universidade”.

Ele destaca como pontos negati-
vos “pequenos prazos ou falta de von-
tade política da administração em
discutir certos temas de extrema im-
portância para a UFRJ”, como a dis-
cussão para aprovação do Programa
de Desenvolvimento Institucional
(PDI); a não discussão e aprovação do
relatório da Comissão Provisória de
Avaliação (CPA) que consequente-
mente não discutiu também a Cria-
ção da Comissão Permanente de Ava-
liação. “O PDI e a CPA, a atual admi-
nistração ficou devendo para toda a
comunidade universitária”.

Jeferson SalazarJeferson SalazarJeferson SalazarJeferson SalazarJeferson Salazar
Para Jeferson, foram três anos ex-

tremamente ricos. “Conseguimos
apreender a universidade como um
todo e o funcionamento das unida-
des e dos nossos próprios locais de
trabalho. Para ele o debate em torno
do Reuni, embora polêmico, foi en-
riquecedor.

Jeferson destaca outra questão re-
levante, a das cotas. “Uma inclusão
social a partir da reserva de 20% das
vagas para estudantes de escolas pú-

blicas. Conseguimos ampliar a
proposta inicial, que era de 10%.
No final das contas, uma amplia-
ção de 100% do que se propunha”.

O representante destaca ainda a
aprovação da Estatuinte. “Já haviá-
mos colocado esta necessidade, as-
sim como a da adequação dos regi-
mentos das unidades em consonân-
cia, no mínimo, com o espaço de
representação aberto no Consuni.
Nas não demos trégua na discussão
sobre a consolidação da democracia
na UFRJ. E cabe às congregações e
centros fazer as adequações de regi-
mento tendo o Consuni como parâ-
metro”, diz Jeferson.

Outras intervenções apontam
para decisões que valorizam o tra-
balho, como a criação e transfor-
mação do Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE) em um Institu-
to Técnico. “Isso é importante e
significativo porque os conselhei-
ros estão valorizando o trabalho
dos técnicos-administrativos que
criaram e fizeram o NCE”.

Milton Madeira Milton Madeira Milton Madeira Milton Madeira Milton Madeira afirma que a
participação no colegiado máximo
da UFRJ merece mérito. “Tivemos
condições de influir nas decisões”. E
fala da paridade: “Uma das grandes
conquistas que teremos em toda uni-
versidade, já que tivemos para reitor
e precisamos expandir para outros
conselhos, além de ampliar a nossa
representação”.

Milton chama a atenção para
a questão ambiental. “É uma
questão para a próxima bancada.
O gerenciamento ambiental foi
esquecido como a  questão da co-
missão de resíduos (nas unidades e
nos HUs)”. Outra luta levantada
por ele refere-se à capacitação.  A
terceirização foi um ponto negati-
vo por ele levantado: “Infelizmen-
te não conseguimos sua diminui-
ção, até aumentou”.

Das conquistas Milton Madei-
ra destaca a participação no Com-
plexo Hospitalar. “Interferimos na
discussão com qualidade e garan-
timos nosso espaço no Conselho
Deliberativo Provisório”. Houve
um avanço, na sua avaliação, em
relação à capacitação. Ele acredita
que se houvesse mais insistência  e
poder de influência poderia-se ter
avançado mais, inclusive com a
participação efetiva do Sindicato.

Em relação às cotas, Milton
disse que a bancada trabalhou jun-
to com o professor Marcelo Paixão
e dedicou-se a sua aprovação. “Foi
uma questão acalorada e acredito
que foi uma contribuição impor-
tante para a universidade”.

Jeferson, Roberto, Milton e Izaias

Milton, Jeferson e Agnaldo
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Claudia Motta, diretora do Nú-
cleo de Computação Eletrônica, acre-
dita que a categoria deve repensar a
eleição para os conselhos: “Por ser uma
eleição que envolve toda a UFRJ, equi-
vale a da escolha do reitor. Aliás, nas
duas últimas vezes, aproveitamos a
consulta à comunidade para escolha
do reitor para fazer a eleição dos conse-
lheiros tecnico-administrativos”,
lembra.Claudia entrou para o CEPG
no primeiro mandato como suplente.
“Fomos os primeiros técnicos-admi-
nistrativos em educação a participar
do CEPG (assim como do CEG). Tive-
mos que conquistar nosso espaço e o
respeito dos conselheiros por nosso tra-
balho.  Já no primeiro ano, consegui-
mos que os TA pudessem concorrer a
bolsa PIBIC (programa de iniciação
científica), desde que tivessem douto-
rado e projeto registrado no Sigma
(sistema de gerenciamento da infor-
mações da UFRJ)”, conta. Ela partici-
pou de muitas comissões – “pelo me-
nos umas 10”. Entre elas,  a comissão
responsável pela Resolução 01/2006
com diretrizes para a Pós-Graduação
Stricto Sensu. “Conseguimos, em 2006,
que o técnico-administrativo com
doutorado e reconhecimento na área
de atuação pudesse participar oficial-
mente do corpo docente do Programas
de Pós-Graduação. Isto significa mi-
nistrar disciplinas, orientar, publicar e
participar de comissões do Programa”,
explica.

Claudia presidiu a comissão res-
ponsável pela Resolução 01/2007 –
que dá as diretrizes para a Pós-Gradua-
ção Lato Sensu, que incluiu também
a residência médica. “Esta resolução

TAE inserido no mundo da pós-graduação

foi atualizada em 2009 (já no meu
segundo mandato, agora como titu-
lar) e mais uma vez os técnicos tive-
ram seu trabalho reconhecido e for-
malizado nos cursos lato sensu. Passa-
mos a poder atuar de maneira formal,
também como coordenadores do cur-
so”, comemora a representante.

Pós-graduação em UFRJPós-graduação em UFRJPós-graduação em UFRJPós-graduação em UFRJPós-graduação em UFRJ – – – – –
“Participar de um Conselho Superior,
em particular do CEPG, é quase uma
Pós-Graduação sobre a Universidade.
Hoje posso dizer que conheço melhor a
UFRJ, seus complexos problemas e as
especificidades de cada área. Conhecer
pessoas de outras áreas, trabalhar com
outros profissionais, sem dúvida, me
fez uma profissional mais preparada e
mais consciente do papel de minha
Unidade na UFRJ”, avalia Claudia,
destacando que hoje é reconhecida por
seus pares, a tal ponto que foi convida-
da a presidir o CEPG diversas vezes,
mesmo não sendo docente.
“Só tenho a agradecer e recomen-
dar que participem dos Conselhos.
É uma experiência que fica para

sempre!”, recomenda.

Olhar TAEOlhar TAEOlhar TAEOlhar TAEOlhar TAE – Lúcia Helena Alvares
Salis é médica do HU, com doutora-
do em pesquisa clínica e professora
do programa de pós-graduação em
Medicina (Cardiologia). É presiden-
te da Comissão de Avaliação e Acom-
panhamento de cursos e acredita
que seja a primeira vez que um TAE
preside tal comissão.

“Acho importante que haja
sempre o olhar técnico-administra-
tivo na pós-graduação. Foram vá-
rias conquistas, até anteriores a
minha participação, como por
exemplo, a participação na refor-
ma do regulamento da pós-gra-
duação latu senso.

“O importante é que os funcio-
nários foram ouvidos e tiveram a
mesma importância no Conselho
que qualquer docente. Nestes três
anos e meio, não houve nada de
polêmico, exceto nossa participação
nas comissões temporárias de vagas
docentes, que a gente reivindica mas
nunca foi discutida”, avalia Lúcia.

Claudia Motta Lúcia Salis

C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :C E P G :
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A importância da representação TA no CEG
O que os funcionários fazem num colegiado acadêmico? O que conquistaram? Como foi sua atuação?

A representação TA no CEG é
tímida: um representante e um su-
plente. Muitos consideravam que o
colegiado não era propriamente fó-
rum de atuação da categoria. Mas o
desempenho dos representantes ao
longo de mais de sete anos derru-
bou esse mito.

Presidente do Conselho de En-
sino de Graduação (CEG), a pró-
reitora  Belkis Waldman não reser-
va elogios à atuação da bancada.
“Imprescindível, fundamental para
todas as questões, sejam quais fo-
rem. Na graduação também. Estou
há pelo menos três anos na pró-
reitoria e contamos com a partici-
pação imprescindível dos represen-
tantes técnico-administrativos. Pos-
so dizer isso com certeza”, declarou.

Sergio Guedes, atual coordena-
dor de Comunicação do SINTUFRJ,
é o representante titular do manda-
to que se encerra. Ele explica que o
CEG é um conselho deliberativo de
ensino de graduação. Faz planeja-
mento, aprova novos cursos e alte-
rações curriculares, dirime dúvidas
e problemas acadêmicos no que toca
a alunos e docentes.

Mesmo assim, os técnicos-ad-
ministrativos têm deixado a sua
marca: “A gente ocupou alguns es-
paços em câmaras importantes,
concebendo novas resoluções demo-
cráticas e condizentes com o ambi-
ente universitário, o que demonstra
coesão de objetivo: um segmento –
técnico-administrativo – partici-
pando da vida acadêmica com a
mesma eficiência que os outros
membros. As divergências fazem
parte desse processo, e ao longo desse
período não vi desrespeito à repre-
sentação, considerada de extrema
relevância por trazer um outro olhar
sobre a vida acadêmica”.

A seu ver, o ganho da categoria
não é material – como salários ou
cargos. “Esses ganhos diretos não
ocorrem no CEG ou no CEPG. O
que a gente ganha é em termos de
reconhecimento da importância do
técnico-administrativo no processo
de  formação de conhecimento”,
resume Sérgio.

Ana Maria Ribeiro, técnica em
assuntos educacionais, é presidente
da Comissão de Acesso do CEG. Sua
primeira gestão no colegiado co-
meçou em 2003 (a suplente era

Vera Barradas).  Na segunda gestão
Ana Maria foi suplente. Só que no
CEG, titulares e suplentes participam
efetivamente de todas as sessões. “A
gente também pega tarefas e tem que
estar presente toda semana”, explica,
sugerindo uma campanha para au-
mentar a participação no colegiado:
“A gente tem contribuído com nossa
experiência da administração acadê-
mica, com o conhecimento das legis-
lações, e com a participação efetiva”.

Uma das ações marcantes da
bancada foi reivindicar, entre as pri-
meiras vagas que chegaram para con-
curso público, cotas para o pessoal
das secretarias acadêmicas, que so-
frem com falta de quadros. A deman-
da foi acatada pela equipe da gestão.
“Essa é, aliás, uma crítica nossa. Nós
discutimos quantas vagas a UFRJ vai
aumentar em um curso de gradua-
ção, critérios de ingresso de alunos,
quantas vagas docentes e os critérios,
mas não discutimos quantas vagas
para ingresso de técnicos-adminis-
trativos e os critérios de ingresso”, dis-
se Ana.

Ela explica que entre outras fren-
tes de atuação estão encaminhamen-
tos feitos por Guedes sobre os labora-
tórios de informática e de educação a
distância e a formação da política de
regulamentação da lei de estágios na
UFRJ.

Segundo Ana, em função da po-
lítica do Reuni, o Conselho Universi-
tário orientou a reformulação de re-
soluções do CEG, quando teve a indi-
cação pelo conselheiros docentes para
que ela assumisse a presidência da
Comissão de Sistematização.

“Outra reivindicação que nossa
categoria encaminhou à comissão
de sistematização foi a instituciona-
lização da Comissão de Acesso aos
cursos da UFRJ, que não existia, do
ponto de vista institucional, na
UFRJ”, relaciona a representante, afir-
mando: “Os técnicos-administrati-
vos  conseguiram um respeito e credi-
bilidade na atuação a ponto de ter-
mos sido indicados como presidentes
de comissões e câmaras no conse-
lho”,  conclui.

“Os técnicos-administrativos
conseguiram um respeito e credibili-
dade na atuação a ponto de termos
sido indicado como presidentes de
comissões e câmaras no conselho” ,
conclui Ana Maria.

Sergio Guedes e Ana Maria Ribeiro

Foto: Cícero Rabello
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ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

A estrutura administrativa e
acadêmica da UFRJ é definida
por quatro conselhos superiores:
Conselho Universitário (Consu-
ni), Conselho de Curadores, Con-
selho de Ensino de Graduação
(CEG) e Conselho de Ensino e
Pesquisa para Graduados
(CEPG).

O Consuni, órgão máximo
da instituição, é presidido pelo
reitor, e delibera em última ins-
tância com função normativa,
deliberativa e de planejamento
da Universidade nos planos aca-
dêmico, administrativo, finan-
ceiro, patrimonial e disciplinar.
Ele é formado pelos pró-reito-
res, representantes das unidades,
e de estudantes, professores e téc-
nicos-administrativos. Atual-
mente está composto por 52 in-
tegrantes, mas não tem todas as
vagas ocupadas. No Consuni são
cinco os representantes de alu-
nos, como também os técnicos-
administrativos.

O Conselho de Curadores
também é presidido pelo reitor e
é o órgão deliberativo para as-
suntos de patrimônio da UFRJ.
Tem como finalidade o controle

Os colegiados superiores

do movimento financeiro e patri-
monial da universidade. É com-
posto por um representante do
Consuni, um do MEC, um dos an-
tigos alunos e um da comunida-
de, que geralmente vive vago.

O CEG é um órgão colegiado,
formado por professores, alunos de
graduação e técnicos-administra-
tivos. É presidido pela pró-reitora
de Graduação e delibera sobre ma-

téria didática e pedagógica, que tra-
ça as diretrizes para a orientação e
normatização das atividades aca-
dêmicas e participa da elaboração
e implementação das linhas de
ação para a melhoria da qualidade
do ensino. São 17 conselheiros, sen-
do 12 representantes dos Centros ( 2
de cada), três dos alunos, um dos
técnicos-administrativos e um dos
antigos alunos.

O CEG define a política aca-
dêmica dos cursos, fixando as nor-
mas de ensino dos cursos de gra-
duação e das formas de ingresso
na UFRJ. É composto por cinco
Câmaras para analisar assuntos
referentes a graduação e Comis-
sões são criadas com objetivos es-
pecíficos para atenderem determi-
nadas demandas. O CEG com o
Conselho de Ensino para Gradua-

dos e Pesquisa (CEPG) definem
as épocas para os atos da admi-
nistração acadêmica.

O CEPG é o órgão delibera-
tivo da estrutura superior res-
ponsável pelas diretrizes didá-
ticas e pedagógicas dos cursos
de pós-graduação. É composto
por membros eleitos em cada
um dos Centros Universitários.
É presidido pelo pró-reitor de
Pós-Graduação e Pesquisa. Os
membros do Conselho inte-
gram Câmaras Permanentes,
sendo composto também por
professores, representantes de
alunos e de técnicos-adminis-
trativos. São 17 conselheiros,
incluindo um da comunidade
externa. Para estudantes e téc-
nicos-administrativos, a repre-
sentação é de um para cada
segmento.

Existe ainda o Conselho Su-
perior de Coordenação Executiva
(CSCE), órgão de assessoramen-
to da estrutura superior. Ele é
composto pelo reitor, vice, pró-
reitores, decanos de centros, dire-
tor do Escritório Técnico da Uni-
versidade e prefeito da Cidade
Universitária.

Os técnicos-administra-
tivos já têm representantes
para o Conselho Delibera-
tivo provisório do Comple-
xo Hospitalar e para o Con-
selho de Coordenação do
Centro de Ciências da Saú-
de (CCS). Foram três dias
agitados de eleições – de 8
a 10 de novembro – nas
nove unidades hospitalares
e nas unidades acadêmicas
do CCS. O resultado foi di-
vulgado na tarde de quin-
ta-feira, 11.

Complexo  Hosp i ta larComplexo  Hosp i ta larComplexo  Hosp i ta larComplexo  Hosp i ta larComplexo  Hosp i ta lar
Votaram para o Conselho

Deliberativo provisório do
Complexo Hospitalar 2.578
trabalhadores, e dos 14 con-
correntes os quatro mais vo-
tados foram: Nair Flores, do
Hesfa, 345 votos; José Au-
gusto Pereira de Carvalho,
do Instituto de Ginecologia,
236 votos; Lúcia Helena Ba-
cellar Peixoto, da Materni-

Categoria elege para o Complexo Hospitalar e Conselho de Centro
dade-Escola, 226 votos; e Car-
men Lúcia Mendes Coelho, do
Hesfa, e Álvaro Roberto Dias
Costa, do HU, obtiveram o
mesmo número de votos: 189.

A Comissão Eleitoral apli-
cou o critério de idade para
decidir o empate. A princípio
a vaga será ocupada por Álva-
ro, que tem 57 anos. Carmen
Lúcia tem 45. Mas essa deci-
são bem como o resultado ge-
ral das eleições serão subme-
tidos ao Conselho de Centro
do CCS, que se reúne no dia
22 de novembro, às 10h.

Coordenação  do  Conse lhoCoordenação  do  Conse lhoCoordenação  do  Conse lhoCoordenação  do  Conse lhoCoordenação  do  Conse lho
de  Centrode  Centrode  Centrode  Centrode  Centro

Cinco chapas de técnicos-
administrativos concorreram,
e os eleitos foram os candida-
tos das chapas 1 e 2, que obti-
veram 487 e 463 votos, res-
pectivamente. São eles: Risa-
neide Alves Cordeiro (Institu-
to de Biologia), Izabel Gon-
dim de Paula (HUCFF), Mil-

ton Sérgio Santos Madeira
(HUCFF) e Júlio Cesar Olivei-
ra Cavalcanti (EEFD).

Os votos nas chapas restan-
tes foram: chapa 3, 195; cha-
pa 4, 339; e chapa 5, 255 vo-
tos. Votos válidos: 1.959; brancos
105 e nulos 115.

SERVIDORES das unidades hospitalares escolhem seus representantes

ANA ESTEVES, da Comissão Eleitoral
informa que a eleição foi tranquila

Foto: Arquivo/SINTUFRJ

Fotos: Cícero Rabello

Os quatro professores
elei tos  para o Conselho
Del ibera t i vo  prov i sór io
do Complexo Hospitalar
foram: Homero Fogaça,
Faculdade de Medicina,
141 votos;  Rita de Cas-
sia, Escola de Serviço So-
cial ,  126 votos ;  Cris t ia-

Representantes docentes ao CH
ne Alves ,  Faculdade  de
Medic ina ,  125  vo tos ;  e
V i r g í n i a  S o u z a  D r u -
mond,  Inst i tuto de Psi-
cologia,  124 votos.

Votaram 911 docen-
t e s .  Vo to s  b rancos  4  e
nulos  8 .  Tota l  de  vo tos
vál idos :  899 .
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EDUCAÇÃO

UFRJ é pioneira no ensino a distância em
saúde ambiental Universidade ousa e dá sua contribuição para a

formação de profissionais na área que faltam ao país

“Esta é a primeira vez que reali-
zamos uma cerimônia na UFRJ cujo
foco é a educação a distância. Isso
não significa que a universidade não
tenha envolvimento com a educação
a distância. Há décadas fazemos isso.
Mas na verdade é uma participação
um pouco envergonhada. Esse pre-
conceito é parte de uma concepção
elitista da universidade que se mani-
festa com a discussão clássica da ex-
celência ou travestida numa falsa
linguagem de esquerda.”

A afirmação em tom de mea
culpa é do reitor da UFRJ e foi feita
durante a inauguração do Laborató-
rio em Educação à Distância em Saú-
de Coletiva (Labead), no dia 8 de
novembro, destinado à formação de
profissionais em todo o país.

Aloísio Teixeira reconheceu a
qualidade do ensino a distância –
“os resultados são tão bons quanto os
do ensino presencial, e às vezes até
melhores”. Para ele, o modelo é in-
clusivo, e defendeu o uso das novas
tecnologias para acelerar a formação
no país, “onde todos os problemas são
grandes.”

AlcanceAlcanceAlcanceAlcanceAlcance
O Labead é resultado do convênio

entre a UFRJ/Iesc, a Universidade Aber-
ta do SUS (UNA-SUS) e a Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (Opas-
OMS) com repasse de verbas do Mi-
nistério da Saúde e destinado a capa-
citar, neste primeiro momento, qua-
tro mil profissionais da área de saúde
em Vigilância em Saúde Ambiental.
O programa consiste de três cursos de
capacitação: Avaliação de Risco à
Saúde Humana por Exposição a Subs-
tâncias Químicas, Vigilância da Qua-
lidade da Água para o Consumo Hu-
mano e Desastres e Desenvolvimen-
to, e um de especialização. Ao final

HU continua à procura de leitos
Por intermédio de sua assessoria de

imprensa, o diretor do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho, José Mar-
cus Eulálio, confirmou a manutenção do
plano de ação para desativação temporá-
ria da unidade hospitalar em virtude da
implosão da ala sul do prédio no dia 19
de dezembro, e afirmou que equipes da
instituição estão cuidando do encami-
nhamento dos pacientes internados para
hospitais do Sistema Único de Saúde
(SUS), que já estão avisados da demanda.

“Alinhados com o poder público, es-
tamos providenciando adequada distri-
buição dos pacientes pela rede SUS. O
objetivo é devolver à população, no me-
nor tempo possível, o hospital funcio-

Calendário

  Implosão: às 7h do dia 19 de
dezembro.

  Previsão do início dos proce-
dimentos de limpeza: dia 22 de
dezembro.

  Reativação das atividades
dos funcionários: dia 3 de janei-
ro de 2011.

  Previsão de reabertura do HU
às atividades assistenciais e
docentes: dia 10 de janeiro de
2011.

nando plenamente. A previsão é de que em
10 de janeiro de 2011 o HU comece a rece-
ber pacientes e até o início de fevereiro
todos os serviços regulares estejam à dispo-
sição da população”, informou o diretor.

Desde 3 de novembro todas as atividades
do HU foram encerradas. Na segunda-feira,
dia 1º, o serviço de emergência foi fechado.
As consultas estão sendo remarcadas pela
chefia do ambulatório e os pacientes que
utilizam os serviços do hospital estão sendo
avisados por telefone de que a unidade ficará
desativada temporariamente. Desde o dia 25
de outubro as internações clínicas estão sus-
pensas, assim como o recebimento de pa-
cientes de outras unidades de saúde e as con-
sultas ambulatoriais de primeira vez.

to de profissionais, e a UFRJ está sen-
do pioneira na implantação de cur-
sos em Vigilância em Saúde Ambien-
tal,” afirmou o diretor do Iesc, Rober-
to Medronho. O representante da Or-
ganização Pan-Americana de Saúde
no Brasil, Félix Rigoli, disse que “a
Universidade Aberta do SUS não po-
deria formar 30 a 40 mil equipes só
em salas de aulas”, número necessá-
rio de profissionais capacitados na
área para atender à demanda brasi-
leira. O diretor da Faculdade de Medi-
cina da UFRJ, Antônio Ledo, conside-
rou um avanço a integração da saúde
com a educação e afirmou que “o
grande compromisso com a saúde é a
defesa do SUS, mas isso não se desen-
volve sem a educação à distância”.

O secretário de Gestão do Traba-
lho e da Educação na Saúde, Francis-
co Campos, que representou o minis-
tro da Saúde José Gomes Temporão,
afirmou que “nenhum projeto vai
para frente se a UFRJ não embarcar
nele”. E complementou: “A UFRJ tem
expertise em saúde ambiental, tra-
balho e solidez. Este é um convite
explícito à universidade para que en-
tre na rede UNA-SUS”. Ele considera
reduzida a atual capacidade das ins-
tituições públicas de ensino superior
em preparar profissionais para a área
da saúde considerando os desafios im-
postos pelo tamanho do país e o quan-
titativo populacional. E citou como
exemplo o programa de Saúde da
Família, para concluir que seriam
necessárias quase duas mil universi-
dades para formar os cerca de 100 mil
profissionais envolvidos.

Também estavam presentes à inau-
guração do Labead o secretário de Vigi-
lância em Saúde do governo federal,
Gérson Penna, e o secretário estadual
de Saúde, Sérgio Côrtes, entre outros
especialistas de órgãos públicos.

Com recursos do Ministério da
Saúde, o Iesc reformou e equipou
um anexo do prédio principal da
instituição para instalação do labo-
ratório, que pretende ser referência
no Brasil na capacitação e formação
de profissionais na área de Vigilân-
cia e Saúde Ambiental. A estrutura é

Fotos: Cícero Rabello

A estrutura do Labead
composta de secretaria, sala de tutores,
sala da coordenação técnica dos cur-
sos, sala de videoconferência e reuniões
e sala da coordenação-geral do Progra-
ma de Formação de Recursos Huma-
nos em Vigilância em Saúde Ambien-
tal, cargo que ocupa a professora do
Instituto, Carmem Froes.

O Labead dispõe de 20 computa-
dores, uma estação de trabalho multi-
mídia, equipamentos de videoconfe-
rência, servidores, impressoras de gran-
de e médio porte, mesas, cadeiras e
armários. A equipe contará com su-
porte técnico full time de Vinicius
Ramos, aluno de doutorado da Coppe.

será entregue aos alunos uma pro-
posta de mestrado profissional em
Saúde Ambiental, que terá 700 horas.

A duração do programa é de três
anos, com uma média de 100 horas
cada um dos três cursos de capacita-
ção e de 360 horas para o de especia-
lização. A inscrição para formação da

primeira turma já encerrou. Foram
oferecidas 300 vagas, mas o Iesc teve
de rever a oferta, pois mais de mil
pessoas se inscreveram de várias par-
tes do Brasil. As aulas começam no
dia 28 de novembro. Atuarão no pro-
grama professores do Iesc e 10 tutores
que estão sendo selecionados. A prin-

cípio o público-alvo são os integran-
tes de governos estaduais e munici-
pais que militam nas Secretarias de
Saúde e Meio-Ambiente, profissionais
de estatais, como a Petrobras, e do
Terceiro Setor.

“O Labead será um veículo de
difusão, disseminação e treinamen-

REITOR (ao centro) reconhece o elitismo da universidade contra o ensino a distância
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PERFIL

Raquel Reis, 31anos, é campeã
brasileira de karatê, categoria Kata
individual (movimentos das for-
mas da luta). O título foi ganho
no campeonato deste ano, realiza-
do entres os dias 15,16 e 17 de outu-
bro, no Espírito Santo.

Um mérito conquistado pelo
esforço pessoal, grande tenacidade
e apoio de seus mestres e da sua
unidade na UFRJ, pois esta traba-
lhadora divide-se entre o trabalho,
aulas e apenas algumas horas de
treino. “Sensei: Missão dada, mis-
são cumprida”, assim ela agrade-
ceu a um dos seus incentivadores,
Genival Ferreira da Silva, técnico
da Seleção Brasileira de Karatê até
2009. Mas sua trajetória sempre foi
movida pela paixão e insistência,
pois, como todo promissor atleta
no Brasil, falta apoio. “Nosso es-
forço acaba sendo solitário”, la-
menta a carateca, que bancou o
hotel e a inscrição. A federação con-
seguiu o transporte. Raquel é ar-
quivista desde 2008 do Programa
de Estudos em Documentação e
Educação em Sociedade (Proedes)

da Faculdade de Educação, há cin-
co anos na UFRJ, é 4o dan em kara-
tê Shotokan. Desde os cinco anos
de idade, quando viu uma pessoa
na rua com a roupa branca de ka-
ratê, botou na cabeça que iria fazer
a luta. Começou a praticar com 16
anos e aprendeu com mestres como
Augusto Luiz de Azevedo e Alcyone
Soares.

Seu objetivo era a faixa preta.
Conseguiu, e acabou participando
de competições, onde obteve bons
resultados. Mas a opção entre a car-
reira de atleta e a profissional aca-
bou dividindo sua vida. Teve de
fazer uma opção e  parou de trei-
nar. Em 2007 resolveu retomar o
karatê, sendo campeã em 2007,
2009, 2010. Chegou até a conse-
guir patrocínio numa empresa de
tintas, que acabou fechando. Já na
UFRJ, dividia-se entre Caxias (onde
dava aulas e treinava) e a Praia
Vermelha.

Agora, Raquel pleiteia uma bol-
sa-atleta – incentivo do governo fe-
deral – para poder continuar com-
petindo. O próximo campeonato

será no Rio Grande do Norte e o
Mundial será na Escócia. “Tudo é
muito difícil, mas realizei meu so-
nho de criança e o karatê é a minha
paixão. Não posso também deixar
de agradecer aos meus mestres, ami-
gos e a compreensão da chefia. Sem
eles, talvez eu não conseguisse che-
gar até aqui”, declara emocionada
a nossa prata, que é de ouro.

Poder sobre-humanoPoder sobre-humanoPoder sobre-humanoPoder sobre-humanoPoder sobre-humano
O karate Shotokan é uma esco-

la criada por Gichin Funakoshi
(1868-1957). O estilo Shotokan é o
mais praticado e caracteriza-se por
bases fortes e golpes no corpo intei-
ro. Os giros sobre o calcanhar em
posição baixa dão fluidez ao deslo-
camento, e, quando a técnica é do-
minada, o seu poder é incrível e
quase sobre-humano.

O Shotokan possui 26 kata.  Eles
auxiliam o iniciante a assimilar o
estilo e a aprender as técnicas bási-
cas de movimentar-se, defender-se
e atacar. Os kata são a essência do
estilo de karatê, neles estão conti-
das as técnicas de grandes mestres.

Para o avançado, os kata são um
confronto com as ideias dos anti-
gos mestres, e nestes confrontos os

Debate entre os dois candidatos será na quinta-feira, 18, às 11h, no salão nobre

IPPMG vai eleger nova direção
Trabalhadores e estudantes do

Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG)
escolhem nos dias 23, 24 e 25 de
novembro, pelo sistema paritário,
novos dirigentes para a unidade
(diretor e vice-diretor). Duas cha-
pas formadas por professores e en-
fermeiros concorrem ao pleito:
uma composta por Tomaz Pinhei-
ro da Costa e Verônica Pinheiro
Vianna e, outra, por Edmilson Mi-
gowiski e Bruno Leite Moreira.

Na quarta-feira, 10, os candi-
datos participaram do primeiro
debate organizado pela Comissão
Eleitoral, quando tiveram a opor-
tunidade de expor suas propostas
para a unidade hospitalar. O se-
gundo encontro entre os concor-
rentes e a comunidade acadêmica
será no dia 18 de novembro, às 11h,
no salão nobre. A expectativa é de
auditório lotado. O resultado da

eleição vai ser divulgado no dia 26
de novembro.

DebateDebateDebateDebateDebate
Cada chapa teve 25 minutos

para expor suas propostas e ideias e
durante 40 minutos os candidatos
se revezaram nas respostas aos tra-
balhadores e estudantes. Ambulân-
cia para transporte de pacientes,
condições precárias de trabalho –
que vão da falta de centro cirúrgico
e anestesista a ar condicionado nas
salas de aulas –, qualificação pro-
fissional e atraso no pagamento
dos extraquadros foram algumas
das questões levantadas no debate.

A primeira chapa a se apresentar
foi a do professor Tomaz Pinheiro e
da enfermeira Verônica Pinheiro.
Cuidado, gestão compartilhada,
participação popular, integralida-
de, humanização, comunicação,
intersetorialidade e interinstitucio-

nalidade são as palavras-chave do
programa de gestão que propõem
para o IPPMG. Na carta-compro-
misso distribuída na comunidade
universitária, reafirmam a inten-
ção de “construir uma gestão par-
ticipativa, cocompartilhada e coo-
perativa. Uma cogestão, na qual
toda contribuição é bem-vinda e
avaliada pelo coletivo na sua po-
tência de gerar sempre mais vida”.

Os candidatos Edmilson Mi-
gowiski e Bruno Leite Moreira
querem resgatar nos trabalhado-
res o orgulho de pertencerem ao
IPPMG, e o foco da gestão, se fo-
rem eleitos, serão os “cuidadores”.
Pretendem buscar parcerias para
superar as dificuldades da unida-

de hospitalar no setor público,
mas não descartam a busca de
apoio em empresas privadas, “des-
de que não haja conflitos de inte-
resses”. No entendimento da cha-
pa, ao se garantir condições de

trabalho aos profissionais se pro-
move naturalmente a melhoria
no atendimento aos pacientes,
embora afirmem que as crianças
já são muito bem cuidadas no
IPPMG.

EDMILSON Migowiski e Bruno Leite Moreira

NA QUARTA-FEIRA, 10, os candidatos participaram do primeiro debate organizado
pela Comissão EleitoralTOMAZ Pinheiro da Costa e Verônica Pinheiro Vianna

Prata da casa é ouro em KaratêPrata da casa é ouro em karatê

atuais praticantes entendem os se-
gredos da arte, aprendidos median-
te prática exaustiva.
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PELO CAMPUS

Cobrança do estacionamento gera polêmica

“Não quer dizer que
sejamos a favor”

O superintendente do CT, Hilton Magalhães, que acom-
panhou de perto o planejamento da licitação, comenta
que os centros cumpriram determinação dos órgãos fiscali-
zadores, como TCU, CGU e Ministério Público.

A licitação – para estacionamentos das áreas do CT e
do CCMN – foi realizada, com a vitória da empresa Rio
Park, atualmente chamada Auto Park. Agora, diz ele, o
caso está na Procuradoria. Porque, segundo conta, o anti-
go operador afirma que não foi avisado e está oferecendo
resistência. Com isso, a Auto Park não pôde assumir, a
não ser no bloco H e na Geotecnia.

 “Quando se faz licitação pública para explorar o
espaço, pressupõe-se que essa empresa vá querer cobrar.
Não quer dizer que sejamos a favor”, diz Hilton, lem-
brando que o antigo operador cobrava R$1,40 e a nova
empresa cobrará R$2. Mas ele argumenta que a discussão
é antiga, inclusive nos colegiados e com a participação
dos diretores e que houve ampla divulgação com as repor-
tagens no Jornal do SINTUFRJ.

TCU exige regularização dos serviços

Um memorando da decania
do CCMN do dia 27 de outubro
pegou de surpresa a comunidade.
“Informamos que em cumpri-
mento ao contrato celebrado en-
tre a UFRJ  e a empresa Rio Park
Service, a partir do dia 1/11, as
áreas externas localizadas no Ins-
tituto de Geociências e Núcleo de
Computação Eletrônica do Cen-
tro de Ciências Matemáticas e da
Natureza estarão destinadas à ex-
ploração de atividade comercial
de estacionamento (...) com tari-
fa básica diária de R$ 2.”

A medida, tanto no CCMN
como no Centro de Tecnologia, vi-
nha sendo estudada há tempos,
mesmo assim caiu como bomba e
está provocando polêmica.

Em uma série de reportagens do
Jornal do SINTUFRJ, mapeamos os
estacionamentos pagos do Fundão
– como os do CT e CCMN, Letras,
CCS e no entorno do HU – e os
gratuitos – como o do bloco L do
CCS e da Reitoria –, e antecipamos
os planos de licitação das áreas onde
havia cobrança, segundo a Reitoria,
uma exigência do Tribunal de Con-
tas da União.  A comunidade cobra
segurança, mas as autoridades uni-
versitárias informam que não há
como a vigilância patrimonial cui-
dar de estacionamentos e orientam
para o cuidado de parar automóveis
em áreas controladas.

As áreas licitadas são aquelas
onde o estacionamento já é cobra-
do,  e, pelo que informa a PR-3,
não há planos de estender a co-
brança a áreas de estacionamento
livre, como o da Reitoria.

“As pessoas estão questionando
o fato de terem feito um contrato à
revelia de todos. Ninguém foi con-
sultado ou discutiu a questão. Já
existia a cobrança, mas o valor ago-
ra é de R$2 por dia, e muitos recla-
mam de terem que pagar estacio-
namento no próprio local de tra-
balho.  As pessoas foram surpreen-
didas sem saber como vai funcio-
nar”, explica Nilson Theobaldo, co-
ordenador de Educação do SINTU-
FRJ, apontando a demanda dos sin-
dicalizados.

Segundo o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvi-
mento, Carlos Levy, a licitação foi feita para atender à
exigência do Tribunal de Contas da União de regularização
dos estacionamentos pagos.

 “Estamos encontrando dificuldade de implantar o novo
sistema. A empresa que venceu a licitação encontrou resis-
tência do grupo que explorava há muito tempo e está se
negando a liberar o local. A gente está atuando para evitar
uma situação mais grave, tentando negociar e discutir com
o pessoal que opera o estacionamento para que a nova
empresa possa assumir”, explicou.

Protesto e dilemaProtesto e dilemaProtesto e dilemaProtesto e dilemaProtesto e dilema
O pró-reitor sabe que a cobrança está gerando protesto e

explica que há a alternativa de não cobrar: “Observe que a
origem da cobrança surge da própria demanda da comunida-
de, que, para se sentir mais segura, concordou que houvesse
uma operação controlada com cobrança de alguma tarifa.
Isso foi há muitos anos e havia muita ocorrência de furtos de
veículo. A questão concreta é que, para que haja responsabili-
zação sobre eventual perda, é necessária a cobrança. Esse é o
dilema que a gente vai ter de enfrentar”, explica.

Polêmica ou não, Levy informa que o tema tramitou nos
colegiados com ampla discussão e avalia que esse tipo de
decisão causa as mais variadas reações.

“Nossa obrigação, para atender ao que nos impõem os
órgãos de controle, é licitar áreas que querem permanecer com
cobrança de tarifa e têm que ser objeto de licitação pública.
Outra alternativa é não cobrar e não haver operação de guar-
da”, resumiu o pró-reitor, informando que não há intenção
de levar a cobrança onde hoje não há: “A não ser que haja uma
decisão”.

Mas nestes lugares, “se houver algum caso de furto ou
perda do veículo, não se pode responsabilizar nenhuma
instância. É isso que a gente vai ter que definir. Cabe à
comunidade. Se quiser adotar sistema com cobrança,  há
que se fazer licitação pública. Se não quiser, não há
necessidade”, detalhou, garantindo que a cobrança nas
áreas livres não está na agenda da Reitoria mas adian-
tando que, nas áreas em que a cobrança permanecer
(como em torno do HU e no CCS), “a gente vai ter que
avançar nessa direção sob pena de ser penalizado pelos
órgãos de controle”.

ESTACIONAMENTO DO CT: resistência de antigos operadores

NO CCMN, funcionários se surpreendem com a mudança

Opinião - Opinião - Opinião - Opinião - Opinião - É lamentável a posição
assumida pela Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Desenvolvimento sobre este
tema. Ao invés de estender as medidas
adotadas para o estacionamento da Rei-
toria a todos os outros na Cidade Univer-
sitária – construção de cancela, instala-
ção de câmaras e contratação de seguran-

ças – acena com a manutenção de co-
brança aos motoristas como forma de evi-
tar roubo de veículo.

 A comunidade universitária tem direi-
to a segurança dentro do campus e a uni-
versidade tem o dever de garantir isso aos
trabalhadores, estudantes e visitantes. Com
ou sem licitação, é absurda a forma que a

Indignação é pouco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvol-
vimento encara essa questão. Este é um
espaço público, portanto, dinheiro não tem
que ser a única moeda de troca. Todos pre-
cisam ter tranquilidade para estudar e tra-
balhar. Infelizmente o transporte urbano
ainda não permite que se deixe o carro na
garagem. Há necessidade de a PR-3 repen-

sar essa sua lógica e investir na segurança
dos estacionamentos no campus.

Afinal, quem garante que pagando
o patrimônio de cada um estará seguro?
Quando o carro for roubado no estacio-
namento pago, a quem se deve respon-
sabilizar? A empresa contratada, a UFRJ
ou se amarga o prejuízo?

Fotos: Cícero Rabello



CONSCIÊNCIA NEGRA

Campanha para o Instituto de Pesquisas das Culturas  Negras

Exclusão na
universidade
pública
brasileira

O Instituto de Pesquisa das Cul-
turas Negras (IPCN)  é uma institui-
ção de utilidade pública municipal
que tem como objetivo principal
combater o racismo e qualquer tipo
de discriminação racial em suas
mais variadas formas. Esta entidade,
criada em 1975 em plena ditadura
militar, importante referência para
a sociedade e para o movimento ne-

gro, vem passando desde os anos 80 por
violento processo de degradação. Por
isso, há em curso uma campanha de
restauração da entidade.

Foi iniciado em 2007 um mo-
vimento, no Rio de Janeiro,  com
repercussão no Brasil e no exterior,
para recuperar o espaço e a memó-
ria deste ícone do movimento ne-
gro, onde conviveram suas lideran-

ças e ainda hoje trabalham outras
mais para reflexão, discussão e na
luta antirracista. Exemplos como
Wilson Prudente, raiz do IPCN, e
Abdias do Nascimento. Agora em
2010, um grupo de fundadores ar-
regaçaram as mangas e decidiram
promover a campanha para resta-
belecer sua sede na Avenida Mém
de Sá, n 208, bairro da Cruz Verme-

lha, no Centro do Rio de Janeiro.
Vários eventos têm sido realiza-

dos e há uma campanha de doação
de qualquer valor para a restaura-
ção. O objetivo é recuperar a sede e a
importância do IPCN para a luta do
negro brasileiro. As obras da fachada
já começaram e serão concluídas
ainda este ano, mas o IPCN precisa
de muito mais. A conta é em nome

do “CAD – Recuperação do IPCN”,
Banco do Brasil, agência  3260-3,
conta-corrente 9297-5.

No dia 7 de novembro houve
grande feijoada e dia 28 outro even-
to está sendo programado. Os com-
ponentes da comissão de obras são
Ailton Benedito, Adilson Xavier,
Benedito Sérgio, Berenice Aguiar,
Paulo Santos e Francisco Manuel.

Mais informações pelo site http://institutodepesquisadasculturasnegras.blogspot.com e comunique sua doação pelo e-mail ipcn_ipcn@yahoo.com.br.

RESTAURAÇÃO da sede é mote da campanha COMPONENTES da comissão de obra organizam eventos para levantar fundos

Atividades da semana
da consciência negra

O Dia da Consciência Negra, feriado emO Dia da Consciência Negra, feriado emO Dia da Consciência Negra, feriado emO Dia da Consciência Negra, feriado emO Dia da Consciência Negra, feriado em
muitos municípios, é comemorado no dia 20muitos municípios, é comemorado no dia 20muitos municípios, é comemorado no dia 20muitos municípios, é comemorado no dia 20muitos municípios, é comemorado no dia 20
de novembro e remete a Zumbi dos Palmares,de novembro e remete a Zumbi dos Palmares,de novembro e remete a Zumbi dos Palmares,de novembro e remete a Zumbi dos Palmares,de novembro e remete a Zumbi dos Palmares,
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mo no Brasil. É uma data marcada por mani-mo no Brasil. É uma data marcada por mani-mo no Brasil. É uma data marcada por mani-mo no Brasil. É uma data marcada por mani-mo no Brasil. É uma data marcada por mani-
festações, passeatas e seminários em váriasfestações, passeatas e seminários em váriasfestações, passeatas e seminários em váriasfestações, passeatas e seminários em váriasfestações, passeatas e seminários em várias
cidades. O dia 20 de novembro foi incluído nocidades. O dia 20 de novembro foi incluído nocidades. O dia 20 de novembro foi incluído nocidades. O dia 20 de novembro foi incluído nocidades. O dia 20 de novembro foi incluído no
calendário escolar através de lei, que tornoucalendário escolar através de lei, que tornoucalendário escolar através de lei, que tornoucalendário escolar através de lei, que tornoucalendário escolar através de lei, que tornou
obrigatório o ensino sobre História e Culturaobrigatório o ensino sobre História e Culturaobrigatório o ensino sobre História e Culturaobrigatório o ensino sobre História e Culturaobrigatório o ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileira. O SINTUFRJ, por sua vez, iráAfro-Brasileira. O SINTUFRJ, por sua vez, iráAfro-Brasileira. O SINTUFRJ, por sua vez, iráAfro-Brasileira. O SINTUFRJ, por sua vez, iráAfro-Brasileira. O SINTUFRJ, por sua vez, irá
promover atividades para celebrar a data epromover atividades para celebrar a data epromover atividades para celebrar a data epromover atividades para celebrar a data epromover atividades para celebrar a data e
estimular a reflexão em torno de uma questãoestimular a reflexão em torno de uma questãoestimular a reflexão em torno de uma questãoestimular a reflexão em torno de uma questãoestimular a reflexão em torno de uma questão
importante e polêmica na nossa sociedade: oimportante e polêmica na nossa sociedade: oimportante e polêmica na nossa sociedade: oimportante e polêmica na nossa sociedade: oimportante e polêmica na nossa sociedade: o
racismo.racismo.racismo.racismo.racismo.

Segundo o relatório Anual das De-
sigualdades Raciais no Brasil 2007-
2008, organizado pelo professor Mar-
celo Paixão e Luiz Carvano, do Labora-
tório de Análises Estatísticas Econô-
micas e Sociais das Relações Raciais
do Instituto de Economia da UFRJ, a
expansão do ensino de nível superior
no Brasil para pretos e pardos foi no
sistema privado.

Pois as principais medidas efetivas
do governo federal na promoção das
políticas de ação afirmativa, para aces-
so dos estudantes negros, de todo Brasil
ao ensino superior vêm se dando nas
instituições privadas, como o ProUni e
o Fundo de Financiamento ao Estu-
dante de Nível Superior (Fies).

As outras ações nas universidades
públicas são produto de algum me-
canismo alternativo ao vestibular,

as denominadas ações afirmativas,
principalmente a reserva de vagas
através de cotas. Isto resultante da
pressão dos movimentos negros, sin-
dical e segmentos nas universidades
e na sociedade.

Professores tambémProfessores tambémProfessores tambémProfessores tambémProfessores também
discriminadosdiscriminadosdiscriminadosdiscriminadosdiscriminados
Segundo José Jorge de Carvalho,

do Departamento de Antropologia da
Universidade de Brasília, é fato a in-
diferença e o desconhecimento do
mundo acadêmico a respeito da ex-
clusão racial com que, desde sua ori-
gem, convive. “Quando do início dos
anos 30, foi criada a Faculdade Na-
cional de Filosofia (que deu origem à
Universidade do Brasil e depois à
UFRJ), a questão racial não foi discu-
tida e confirmou-se, pela ausência de

questionamento, de que ela estaria des-
tinada a educar a mesma elite branca
que a criara, contribuindo assim para
sua reprodução em grupo”, relata.

Guerreiro Ramos, um dos grandes so-
ciólogos e pensadores da condição nacio-
nal brasileira, formou-se na primeira tur-
ma da Faculdade Nacional de Filosofia,
porém não conseguiu ser professor da ins-
tituição – vítima de várias perseguições
(inclusive raciais), foi excluído do grupo
seleto que formou a geração seguinte à
sua na primeira universidade pública bra-
sileira. Da mesma forma, Edison Carnei-
ro, um dos maiores estudiosos da cultura
do negro no Brasil, não conseguiu exercer
a cátedra de Antropologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

E na UFRJ, como está a situação de
desigualdade tanto entre os alunos quan-
to aos professores?

Fotos: IPCN
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