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Representação TAE nos colegiados superiores

Negros excluídos do
ensino superior

Um estudo inédito sobre as desigualdades ra-
ciais no Brasil, organizado pelo Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Esta-
tísticas das Relações Raciais do Instituto de Eco-
nomia da UFRJ e que será divulgado em breve,
comprova a exclusão dos afrodescendentes no
ensino superior. PÁGINA 8

Categoria vai às urnas
na próxima semana

Risco na caldeira do HU
A Divisão de Engenharia passou a utilizar o

espaço da caldeira como oficina. O local está
entulhado e é forte o cheiro de tinta e solvente.
Operadores contam que trabalham com medo.
PÁGINA 6

Eleição no IPPMG
Dias 23, 24 e 25 de novembro, das 7h às 19h,

a comunidade do IPPMG escolhe o novo diretor
e seu vice. As duas chapas concorrentes travaram
debate no dia 18 em meio a intensa disputa. O
auditório nobre ficou lotado. A apuração será na
sexta-feira, dia 26. PÁGINA 3

Nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro – quarta, quinta e sexta-feira da próxima semana – os
técnicos-administrativos em educação da UFRJ vão às urnas escolher seus representantes
nos colegiados superiores. Duas chapas concorrem para a representação TAE composta de
cinco titulares e cinco suplentes para o Conselho Universitário (Consuni), um titular e um
suplente para o Conselho de Ensino de Graduação (CEG), assim como para o Conselho de
Ensino para Graduados (CEPG). Conheça quem são e as suas propostas.  PÁGINAS 4 E 5
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DOIS PONTOS

Comunicado aos sindicalizados

Mantendo nosso compromisso
de transparência com a categoria, o
SINTUFRJ comunica aos sindicali-
zados que na folha de novembro –
do salário que sai no início de de-
zembro –, o valor referente à mensa-
lidade do SINTUFRJ estará duplica-

Mensalidade sindical em dezembro
do (2% do salário bruto). Isso ocorrerá
em virtude do desconto do 13o,, como é
comum acontecer todo fim de ano.

É importante ressaltar que o des-
conto é sobre o valor integral do 13o,
mesmo que parte tenha sido pago em
período de férias, quando não houve

qualquer desconto.
É importante ficar claro que, no

próximo mês, o desconto da mensa-
lidade voltará ao normal, ou seja,
1% do salário bruto.

A coordenação do SINTUFRJ
agradece a todos a compreensão.

O pedido da servidora Regina
Abreu para que a Caurj descrenden-
cie o Hospital Memorial do Engenho
de Dentro está indefinido. Ela regis-
trou queixa no Cremerj contra o hos-
pital e o médico que atendeu seu pai
nos dias 1º e 2 de novembro. Seu pai
faleceu no dia 2 de infarto do mio-
cárdio. A servidora fez um relato dra-
mático relacionando uma série de
problemas no atendimento que pode

para os servidores da Praia Vermelha
Dia 24, quarta-feira, às 14h, no auditório anexo ao prédio da
Biblioteca. Com a presença da diretora da Divisão de Legisla-
ção, Gil de Oliveira.

Seminário sobre Aposentadoria Especial

Caurj: Indefinição sobre descredenciamento
ter levado ao falecimento de seu pai.

Eduardo Oliveira, diretor da
Caurj, disse que enviou uma profis-
sional de enfermagem da UFRJ ao
hospital para analisar o prontuário.
Esse relatório já está, segundo ele,
com o diretor médico. “Agora, eu e o
diretor médico temos uma base para
podermos ir à reunião com a direção
do hospital”, disse Eduardo.

Ele não soube adiantar o conteú-

do do relatório. “Passamos para o
diretor médico para dizer o que está
acontecendo. Assim que tivermos
uma posição vou enviar para vocês”,
explica ele, concordando que a si-
tuação é crítica, porque não só fere o
nome da Caurj, como também pelo
“fato da colega perder o pai nesta
situação”. Apesar de tudo, ainda não
há data marcada para a reunião en-
tre a Caurj e a direção do hospital.

Oficinas, debates e trocas de ex-
periências com Mestres Popula-
res de grupos tradicionais.
De 23 a 26 de novembro na EEFD-
UFRJ. Inscrições gratuitas no site:

3º Encontro com mestres populares na UFRJ
www.eefd.ufrj.br/ciafolc.
Informações: (21) 8283-2800 /
9236-9102 / 2562-6821. Realiza-
ção: Companhia Folclórica do
Rio-UFRJ.

Cartas
Prezados,
Gostaria de parabenizar a nossa representação sindical pela nova linha de

pensamento que norteia o Jornal do SINTUFRJ. Era comum no primeiro dia
útil da semana ler o jornal do sindicato, mas pelo descrédito havia deixado de
fazê-lo. Hoje, depois de muito, muito tempo a primeira coisa que fiz quando
cheguei foi procurar o jornal para ler. Estou muito feliz porque percebi
renovação, compromisso e respeito. A novidade sobre o ensino médio e o CPV
merece uma FESTA, em pensar que quase acabaram com esta conquista...
vocês chegaram na hora certa!!!! Parabéns mais uma vez!!!
Ana Paula de Paula, Chefe da Seção de Pessoal, Decania do CCJEAna Paula de Paula, Chefe da Seção de Pessoal, Decania do CCJEAna Paula de Paula, Chefe da Seção de Pessoal, Decania do CCJEAna Paula de Paula, Chefe da Seção de Pessoal, Decania do CCJEAna Paula de Paula, Chefe da Seção de Pessoal, Decania do CCJE

Prezados(as) Senhores(as),
Solicito a correção de meu nome e unidade à página 8 da edição 931, de

16 de novembro. Onde consta Júlio Cesar Oliveira Cavalcanti(EEFD), na
matéria “Categoria elege para o Complexo Hospitalar e Conselho de Centro”,
deveria constar: Julio César Oliveira da Silva (DecaniaCCS)Julio César Oliveira da Silva (DecaniaCCS)Julio César Oliveira da Silva (DecaniaCCS)Julio César Oliveira da Silva (DecaniaCCS)Julio César Oliveira da Silva (DecaniaCCS). Saúde!

Julio Oliveira, Assessor do Gabinete da Decana do CCSJulio Oliveira, Assessor do Gabinete da Decana do CCSJulio Oliveira, Assessor do Gabinete da Decana do CCSJulio Oliveira, Assessor do Gabinete da Decana do CCSJulio Oliveira, Assessor do Gabinete da Decana do CCS

Já começa a incomodar a de-
mora da UFRJ em dar um destino
ao Canecão. Depois da retomada,
parece que o processo estagnou. Mas
não é bem assim, pelo que conta o
diretor da Divisão de Patrimônio,
Élcio Carlos Gomes: “Está parado
até que se faça a desocupação do
espaço. Ainda não foram retirados
bens, mobiliários e equipamentos.
Enquanto isso não for feito, a Uni-
versidade não pode fazer nenhuma
intervenção. Até entrei em contato
com o procurador do Ministério Pú-
blico, que disse que o juiz preparou

um documento para que os equipa-
mentos sejam retirados. Caso não
seja cumprido, incidirá multa”.
Explica ainda que é o fiel depositá-
rio, ou seja, o responsável pelo Cane-
cão até a desocupação.

Alguns questionam, ainda, por
que o pessoal da Divisão de Segu-
rança da UFRJ foi retirado do lo-

Canecão à
espera de
desocupação

cal. “A vigilância é terceirizada mas
supervisionada pela Diseg, que vai
lá periodicamente e faz a troca de
turno. E eu e a Márcia, da Prefeitu-
ra, estamos lá diariamente, fisca-
lizando, verificando se nada foi vi-
olado, se as portas estão todas la-
cradas”, garante o diretor. A Diseg,
segundo ele, faz a troca de turno.

Atenção sindicalizados e depen-
dentes: fiquem de olho. Na próxi-
ma semana será divulgado o edital
do Curso Pré-Vestibular do SINTU-
FRJ, com algumas e importantes
novidades para 2011.

Segundo a coordenadora peda-
gógica Danielle São Bento, seguem
as tradicionais turmas no Fundão e
no IFCS e a extensão do curso a

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

- Estudo do quadro de vigilan-

O Conselho Universitário, reunido
no dia 11, aprovou a constituição da
Comissão Organizadora do Processo
Sucessório para os cargos de reitor e vice,
composta por sete representantes dos
Conselhos Superiores, sendo dois mem-
bros do Consuni, dois do Conselho de
Ensino para Graduados, dois do Conse-
lho de Ensino de Graduação e um do
Conselho de Curadores. A Comissão con-

tará ainda com sete representantes do
corpo docente, um por Centro, indicado
pelo respectivo decano, e um do Fórum
de Ciência e Cultura, indicado pela co-
ordenadora; sete do corpo discente indi-
cados pelo DCE e pela Associação de Pós-
Graduandos e sete representantes do cor-
po técnico-administrativo indicados
pelo SINTUFRJ.
Fonte: Portal da UFRJ

Sucessão na UFRJ

GT-Segurança do SINTUFRJ
tes 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.

CPV do SINTUFRJ: Em breve sairá o edital com grandes novidades
sindicalizados e dependentes, mas há
novidades importantes que estarão
no edital, muitas das quais não po-
dem ser antecipadas.

Uma delas, no entanto, Danielle
anuncia com prazer: além de ser pre-
paratório para o acesso aos cursos de
graduação,  o CPV será preparatório
para obtenção do diploma do Ensino
Médio, através do Exame Nacional

do Ensino Médio – Enem.
A medida vai beneficiar o pessoal

das classes A, B, C e D, que, com o
diploma, pode reivindicar inclusive o
incentivo à qualificação.  A prova do
Enem poderá ser feita por adultos que
não cursaram o Ensino Médio e que,
tendo atingido a pontuação míni-
ma exigida (400 pontos em cada uma
das quatro áreas de conhecimento e

500 pontos na redação), receberão seu
certificado de conclusão do Ensino
Médio.

Não é necessário ter frequentado
a escola regular. Além de obter a pon-
tuação mínima, o candidato deverá
ter 18 anos completos até a data de
realização da primeira prova.

Pela nossa carreira, poderemos
ter um acréscimo no nosso salário

com o Incentivo à Qualificação (per-
centual calculado sobre o padrão de
vencimento no caso de possuirmos
educação formal superior ao exigido
pelo cargo).

A obtenção do diploma do Ensi-
no Médio dará o direito a um percen-
tual de:

Classe A  –  15%
Classe B  –  10%
Classes C e D  –  8%.

Foto: Cícero Rabello
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Esquenta a disputa entre os dois candidatos
ELEIÇÃO IPPMG
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O auditório nobre do Instituto
de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) lotou de téc-
nicos-administrativos, professores e
estudantes na quinta-feira, 18, no
último debate entre os candidatos
antes da eleição. Fofocas de corre-
dor, exibição de currículos e disputa
de apoios importantes, de dentro e
de fora da universidade, e até alfine-
tadas na Administração Central ocu-
param boa parte do tempo destina-
do à discussão de propostas para a
unidade hospitalar, seus integran-
tes e usuários.

As duas chapas são encabeçadas
por professores e têm como vice en-
fermeiros. A chapa 1 é formada por
Edmilson Migowiski e Bruno Leite,
e a chapa 2, por Tomaz Pinheiro da
Costa e Verônica Pinheiro Vianna.
Gestão participativa é o que pro-
põem Tomaz e Verônica, tendo como
base a valorização dos trabalhadores
e do trabalho, e a integração entre
os setores, com foco no atendimen-
to das necessidades dos usuários. Ed-
milson e Bruno prometem uma ges-
tão na qual a prioridade será o servi-
dor: “Fazemos questão de reafirmar
nosso compromisso com a atenção
ao trabalhador”.

Fofocas e mentirasFofocas e mentirasFofocas e mentirasFofocas e mentirasFofocas e mentiras
Edmilson abriu o debate tra-

çando o perfil do IPPMG: “Somos

uma instituição independente e não
um apêndice do HU”. Já Tomaz cha-
mou para um debate elevado ao
afirmar que “depende dos candida-
tos imprimir na campanha uma
dinâmica que honre a instituição”.
Mas o acirramento de ânimos nesta
disputa está tão presente, que o psi-
cólogo do trabalho, Miguel Maia,
quis esclarecimentos dos dois candi-
datos sobre boatos que correm nos
corredores do Instituto.

“Se você for eleito, vai aumentar
de 30 para 40 horas a jornada de
trabalho no IPPMG? Está prometen-
do cargos em troca de apoios?”, per-
guntou Miguel a Tomaz.  A Edmil-
son, pediu explicações sobre  ele levar
pessoas de fora para cargos de chefia
no hospital e se era verdade que não
cumpria a carga horária na DVST.

O candidato da chapa 2, Tomaz
Pinheiro da Costa, lembrou que ha-

viam combinado fazer uma cam-
panha em que se pudesse discutir
propostas e ideias, mas o ambiente
era de paixão com fofocas e menti-
ras. “Existe um movimento nacio-
nal pelas 30 horas de trabalho e eu
sou engajado nele. Também jamais
negociaria apoio por cargo e nem
vou obrigar ninguém a dar plantão
no fim de semana sem que esteja na
escala. O que estão fazendo é um
terrorismo com as pessoas, por isso
peço para que não reproduzam o
que não checar na fonte”.

Edmilson Migowiski, da chapa
1, citou todas as funções que exerce
na UFRJ para justificar sua ausên-
cia da DVST. Ele explicou que é ape-
nas um assessor acadêmico do Cen-
tro de Vacinação, atendendo a pedi-
do da diretora Maira, e que dá con-
sultoria por telefone à equipe. O can-
didato afirmou que cumpre a sua

carga horária dando aulas e como
chefe do Serviço de Infectologia do
IPPMG. “O professor é avaliado pelo
alunado. Os alunos da UFRJ, que
são críticos, me apoiam, e se sou
sempre homenageado é porque te-
nho talento”, concluiu.

O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afon-
so Mariz, ex-diretor do IPPMG, fez
questão de explicar aos presentes ao
debate sua participação no episódio:
“A Maira me trouxe essa questão, que
você não aparecia mais no Centro de
Vacinação e só ainda não pedi que
devolvesse a carga horária por causa
da campanha, pois poderia soar como
politicagem”. Segundo Mariz, foi fei-
to todo o trâmite legal solicitando a
alocação da carga horária de Edmil-
son no Centro de Vacinação. Lá ele
teria que cumprir 20 horas semanais.

A partir daí, a discussão priorizou
as condições atuais de trabalho no
Instituto, solução para os extraqua-

Há seis meses os operadores de
caldeira do HU trabalham com
medo. É que a Divisão de Enge-
nharia do hospital passou a utili-
zar o mesmo espaço no subsolo do
prédio como oficina para conserto
de aparelhos de ar condicionado do
centro cirúrgico. O local está entu-
lhado e, além disso, é forte o cheiro
de tinta e solvente no ar.

Em caso de falha no distribui-
dor de vapor, os técnicos-adminis-
trativos temem não conseguir sair
correndo do local devido aos apare-
lhos desmontados estarem obstru-
indo a passagem. Outra preocupa-
ção é com a mistura de calor e
produtos químicos utilizados pe-
los funcionários da empresa Stim.

“Este setor não pode ser usado
para outra atividade, e aqui não de-
vem entrar outras pessoas. Está na

Trabalhadores de caldeira do HU denunciam perigo
legislação”, reclamou um dos qua-
tro plantonistas, Durval Bezerra dos
Santos, na quinta-feira, 18. “Se a
caldeira explodir, a gente não con-
segue sair daqui. A fumaça vai im-
pedir que se encontre um caminho
livre”, acrescentou.

ResponsávelResponsávelResponsávelResponsávelResponsável
O diretor da Divisão de Enge-

nharia, Nelson Saliba, justificou o
uso indevido do local informando
que as oficinas existentes para aten-
der o HU foram desmontadas em
função das obras de preparo para a
implosão da unidade. Segundo o
engenheiro, a parte de segurança
da caldeira foi reformada há pou-
co tempo e uma firma faz a ma-
nutenção todo mês, e isso para ele é
garantia de proteção dos trabalha-
dores até a conclusão dos reparos

nos aparelhos de ar condicionado,
o que deverá ocorrer somente no
fim de dezembro.

Saliba não gostou nada das re-
clamações dos técnicos-adminis-
trativos, que aproveitaram a pre-
sença da equipe do Jornal do SIN-
TUFRJ para também denunciar as
péssimas condições de trabalho.

O subsolo onde está instalada a
caldeira é inabitável. O piso é tão
antigo que praticamente sumiu, e
poças de água parada  tornam o
ambiente insalubre. Há pouca luz
no local, as paredes estão descasca-
das, uma caixa d´água serve de de-
pósito de mosquitos transmissores
de doenças, como a dengue, e ago-
ra tem o cheiro de tinta para agra-
var a situação.

 “O que fazem de errado eles
não contam, como abrir a caixa da

telefonia e plugar o celular”, falou
irritado o engenheiro, contando
também que os trabalhadores se
recusam a usar os equipamentos
de segurança. “O cheiro de tinta é

passageiro, a água que escorre é
resina de óleo do depósito que fica-
va lá atrás. Mas isso vai acabar,
estamos em processo para reformar
aquele espaço”, informou.

dros, propostas para pôr fim a proble-
mas nos setores, como de transportes,
compra e almoxarifado, qualifica-
ção dos profissionais, entre outros te-
mas de interesse dos trabalhadores.

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação
Na opinião de Tomaz, o debate

reafirmou a preocupação dos profis-
sionais com a situação dos extra-
quadros, que em alguns setores re-
presentam mais de 50% da força de
trabalho. Também mostrou a in-
certeza da comunidade acadêmica
em relação ao Complexo Hospita-
lar, que ele apoia, mas reconhece
que é preciso levar essa discussão de
novo para dentro do Instituto.

Edmilson avaliou que o segun-
do debate revelou mais ainda a an-
gústia das pessoas em querer falar e
ser ouvida, e por isso promete, se
eleito, manter a porta do seu gabi-
nete aberta.

Edmilson Migowiski Tomaz Pinheiro

LOCAL ENTULHADO, com forte cheiro de tinta e solvente
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CHAPCHAPCHAPCHAPCHAPA 1A 1A 1A 1A 1

Neuza Luzia - Fac. Med. José Carlos - Fac. Direito Mônica Maluhy - HUCFF Risaneide Cordeiro - I. Biol. Nilson Theobald - PR-3

José Caetano - HUCFF Edson Vargas - M. Nacional Tatiana Fortunata - IFCS

JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-
mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?

Neuza - Neuza - Neuza - Neuza - Neuza - A necessidade de
mantermos uma representação
nos colegiados superiores que
contemple a diversidade, a qua-
lidade, a responsabilidade e o
compromisso da nossa categoria
com a universidade. Acreditamos
que essas características garanti-
ram, até agora, o bom desempe-

CONSUNI

O Jornal do SINTUFRJ elaborou três perguntas sobre as propostas e prioridades da Chapa 1 para os próximos
três anos, respondidas pelos cabeças da chapa: Neuza Luzia, candidata ao Consuni; Sergio Guedes, candidato ao
CEG e Lúcia Salis, candidata ao CEPG.

nho dos técnicos-administrativos
nos conselhos superiores e a repre-
sentação adequada do projeto cole-
tivo de universidade decidido nos
fóruns da categoria.

JS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataforma
de atuação?de atuação?de atuação?de atuação?de atuação?

Neuza -Neuza -Neuza -Neuza -Neuza - Buscaremos democra-
tizar as estruturas de poder na uni-
versidade e ampliar o espaço dos téc-
nicos-administrativos. A conquista

de nossa representação nos colegia-
dos foi uma grande vitória, mas é
chegada a hora de ampliarmos, na
perspectiva de alcançarmos a pari-
dade nos órgãos colegiados.

Nossa participação nos conselhos
deverá contribuir para: recuperar o
espaço político que o técnico-admi-
nistrativo vem perdendo nos últimos
tempos; lutar pelo respeito e reconhe-
cimento da nossa produção intelec-

tual; intervir no novo momento de
estruturação normativa da UFRJ, di-
ante dos novos desafios da autono-
mia universitária, defendendo os
princípios e os instrumentos propos-
tos pelo projeto “universidade cidadã
para os trabalhadores”.

JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-
des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?

Neuza -Neuza -Neuza -Neuza -Neuza - Como se trata de um
organismo trilateral, é necessário

buscar nas representações docente e
discente parceiros de projeto que per-
mitam uma intervenção sintoni-
zada com os princípios do nosso
projeto de universidade e assim bus-
car a grande prioridade: uma uni-
versidade cada vez mais pública,
gratuita, de qualidade e com a cla-
reza do seu papel social e da impor-
tância que tem para os desafios na-
cionais do Rio de Janeiro e do país.

JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-
mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?

Lúcia Salis -Lúcia Salis -Lúcia Salis -Lúcia Salis -Lúcia Salis - A proposta é
continuar o trabalho dos repre-
sentantes que há seis anos vem
dando muito certo, atuando nos
câmaras de trabalho e interagin-
do no debate das questões acadê-
micas e políticas.

JS - Qual será a platafor-JS - Qual será a platafor-JS - Qual será a platafor-JS - Qual será a platafor-JS - Qual será a platafor-
ma de atuação?ma de atuação?ma de atuação?ma de atuação?ma de atuação?

Lúcia Salis – Lúcia Salis – Lúcia Salis – Lúcia Salis – Lúcia Salis – A atuação
conjunta com os docentes e es-

tudantes é importante para cons-
truirmos esta visão de universida-
de que se pretende ser uma só.
Temos de pensar é a política para
a UFRJ.

JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-JS - Quais são as priorida-
des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?des para os próximos três anos?

Lúcia Salis –Lúcia Salis –Lúcia Salis –Lúcia Salis –Lúcia Salis – Vamos procurar
estar nas câmaras e participar da
comissão que discute as vagas do-
centes. A participação na Comissão
de Ações Afirmativas é outra im-
portante inserção.

Lúcia Salis - HUCFF Daniel Pomeroy - E. Química

ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

Renato Sarti - EEFD Vera Valente - CLA

Sergio Guedes - NCE Valquiria Félix - PR-4

JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-JS - O que motivou a for-
mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?mação da chapa?

Sergio Guedes - Sergio Guedes - Sergio Guedes - Sergio Guedes - Sergio Guedes - Buscamos
ter uma visão universal e atrair
pessoas por competências. É claro
que o alinhamento do pensar polí-
tico é fundamental para não haver
muito conflito e divergência.

Precisamos melhorar nossa re-
presentação em termos de quanti-
dade. Hoje somos respeitados nos

conselhos, mesmo assim somos
um voto. Em termos de peso essa
balança ainda está bem desequi-
librada.

JS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataformaJS - Qual será a plataforma
de atuação?de atuação?de atuação?de atuação?de atuação?

Guedes - Guedes - Guedes - Guedes - Guedes - Estamos atuando
na questão do acesso. A repre-
sentação sempre conseguiu
apontar caminhos que se mos-
tram equânimes para garantir

o acesso mais democrático.
Temos trabalhado intensa-

mente sobre questões, como a
qualificação das secretarias aca-
dêmicas. Queremos melhorar o
processo de gestão da vida acadê-
mica do aluno, pois o sistema
tem inúmeras falhas.

JS - Quais são as priori-JS - Quais são as priori-JS - Quais são as priori-JS - Quais são as priori-JS - Quais são as priori-
dades para os próximos trêsdades para os próximos trêsdades para os próximos trêsdades para os próximos trêsdades para os próximos três
anos?anos?anos?anos?anos?

Guedes - Guedes - Guedes - Guedes - Guedes - O marcador para o
próximo ano é o Ensino a Dis-
tância na Graduação e o proces-
so seletivo, isto é, continuar bus-
cando novos cursos e aumentan-
do o total de vagas.

Em relação às ações afirma-
tivas, há a questão das cotas ra-
ciais, sociais e a política de as-
sistência estudantil. A decisão da
UFRJ foi prévia. Ainda está se
discutindo.

CEPG CEG

Conheça as propostas das chapas

Titular SuplenteTitular Suplente
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CHAPCHAPCHAPCHAPCHAPA 2 REPRESENTA 2 REPRESENTA 2 REPRESENTA 2 REPRESENTA 2 REPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Francisco de Assis - I. Bio. Rita de Cássia - PR-1 Júlio D`Assunção - COPPE Ivo Basílio - Mat. Escola Joubert Santana - SG-6

Roberto Gomes - HUCFF Aline Rangel - PR-1 Izaias Gonçalves - Fac. Farm. Maria Bernadete - Hesfa Juracy Santos - SG-6

Rosileia Damasceno - DRE Fábio Miranda - DRE Angélica Fonseca - NCE Mônica Ferreira - NCE

 CEG  CEPG

CONSUNI

As perguntas elaboradas pelo Jornal do SINTUFRJ – O que motivou a formação da chapa? Qual
será a plataforma de atuação? Quais as prioridades para os próximos três anos?  – foram feitas
também aos componentes da Chapa 2, que preferiram respondê-las reunidas.

Nossa chapa nasce com a pers-
pectiva de que nesse novo cenário,
constituído por um governo po-
pular, é possível a ampliação e
consolidação da participação de-
mocrática dos trabalhadores nas
estruturas de decisões da universi-
dade. Apostamos na renovação
como forma de qualificar nossa
categoria para os debates necessá-
rios, formando e ampliando os
espaços de formação de novas li-
deranças. A democratização do
debate deve ser feita, sob pena de
este ficar restrito aos mesmos no-
mes anos a fio.

A chapa 2 espelha a nova reali-
dade da UFRJ e traz na nossa repre-
sentAÇÃO a união da experiência
de seus funcionários com a força
dos novos concursados tendo como
plataforma de atuação a adoção de
propostas que promovam a inte-
gração destas duas distintas reali-
dades, pautando propostas que agre-
guem valores motivacionais para
os técnicos administrativos e valo-
rizem a contribuição de ambas ge-
rações para o desenvolvimento da
nova UFRJ que nasce desta junção
de valores e conceitos que fazem
positivamente a diferença na es-
trutura administrativa de nossa
universidade.

A composição da chapa tem
como diferencial a atuação em

setores estratégicos de cada funcio-
nário de sua composição, demons-
trando a capacidade de pautarem
com propriedade os assuntos perti-
nentes a cada colegiado.

Contribuir para que o técnico
administrativo tenha sua visão e
seus direitos respeitados dentro dos
colegiados superiores, enfatizando
a transparência e o diálogo, é a
meta principal da chapa represen-
tAÇÃO, que traz uma proposta cen-
trada em novos valores acompa-
nhando este grande processo de con-
tínua mudança pelo qual a uni-
versidade passa, aliando forças en-
tre as gerações e sendo peça diferen-
cial desta engrenagem, na nova
UFRJ que vem surgindo a passos
largos.

Dentre as prioridades para o
Trabalhador Técnico Administra-
tivos pautaremos:

- Pautar o debate sobre as de-
mandas da carreira exigida por lei,
dentre eles a racionalização de car-
gos (Ex: Equiparar os cargos de Au-
xiliares de enfermagem X Técnicos
de Enfermagem e os Auxiliares em
Administração X Assistentes em
Administração), re-hierarquização
dos cargos e reposicionamento dos
aposentados. Além disso pautare-
mos a construção de resolução que
possibilite a progressão do padrão I
para o IV em equiparação a outras
universidades;

- Pautar o debate sobre segu-
rança na UFRJ (física e patrimo-
nial), inclusive com a abertura de

concurso para os cargos da área de
segurança;

- Defenderemos o contrato co-
letivo de metas de trabalho em res-
posta ao controle de ponto eletrô-
nico proposto pelo Governo para os
Hospitais Universitários;

- Pautar o debate sobre a im-
plantação dos programas de ava-
liação, capacitação e qualificação
e dimensionamento da força de tra-
balho em consonância com o PDI
e para oportunizar a qualificação/
formação dos trabalhadores defen-
deremos:

- Ampliação de oferta de vagas
nos cursos noturnos de graduação e
ocupação das vagas ociosas de gra-
duação;

- Implantação de novos cursos

de graduação noturnos de forma
a garantir um terceiro turno em
toda universidade;

- Ampliação de cursos de gradu-
ação no EAD mantendo a mesma
qualidade dos cursos presenciais;

- Pautar o debate sobre ampli-
ação dos recursos orçamentários
para os programas de capacitação/
qualificação do servidor Técnico
Administrativo em Educação;

- Incentivar o debate com a
comunidade universitária para
que tenhamos uma estatuinte de
interesse da universidade com par-
ticipação paritária;

Assim esperamos contar com
o voto de confiança de todos os
trabalhadores Técnicos Adminis-
trativos em Educação da UFRJ.

ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

Conheça as propostas das chapas
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SOCIEDADE

A cada dia, mais mulheres são chefes de família

Dia Internacional de Luta Contra Violência às Mulheres
O próximo 25 de novembro será

o Dia Internacional de Luta contra
Violência às Mulheres. No Rio, a
data será marcada por uma panfle-
tagem na Central do Brasil, às 16
horas. Os manifestantes sairão em
passeata até a porta do Sindipetro-

Pesquisa revela: mulheres pobres entre 40 e 60 anos carregam sozinhas a família nas costas
Cresce o número de famílias bra-

sileiras chefiadas por mulheres. En-
tre 2001 e 2009, o percentual subiu de
27% para 35,2%. São 21.933.180 fa-
mílias que identificam como prin-
cipal responsável alguém do sexo fe-
minino.

O levantamento das causas des-
se fenômeno foi divulgado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), que analisou dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios 2009 (Pnad/IBGE).

ConstataçõesConstataçõesConstataçõesConstataçõesConstatações
O estudo apresentado pelo Ipea

no dia 11 de novembro, em Brasília,
levanta três hipóteses para a escolha
de uma mulher como pessoa de refe-
rência no domicílio: a mulher ga-
nha mais do que o homem, possui
mais escolaridade ou tem uma si-
tuação de trabalho mais estável. Mas
a coordenadora de igualdade de gê-
nero do Ipea, Natália Fontoura, in-
forma que nenhum dos três fatores
pode ser apontado como determinante
para a chefia feminina.

“A renda não é determinante por-
que as mulheres chefes de família,
em geral, não ganham mais do que
seus maridos. Por outro lado, há uma
relação, porque a renda das chefes é
superior à renda dos cônjuges”, ex-
plicou. A escolaridade também não é
determinante, segundo a autora, por-
que tanto as mulheres chefes quanto
os cônjuges são mais escolarizados
que os homens.

Quanto à qualidade do empre-
go, Natália Fontoura afirma que os
números refletem as desigualdades
existentes no mercado de trabalho e
que o fato de ter melhor ocupação
não determina a chefia da família.
“O sexo ainda parece ser mais deter-
minante que qualquer outra situa-
ção para que uma mulher seja consi-
derada responsável pela família”.

O estudo analisa outro fenôme-
no que costumeiramente é associa-
do ao crescimento do número de
famílias chefiadas por mulheres: a
feminização da pobreza. Isto é, cos-
tuma-se relacionar as famílias com
chefia feminina ao fato de que as
mulheres possuem renda inferior à
dos homens, e, no caso da chefe
mulher, é mais comum a ausência
de um cônjuge – o que limita ain-

da mais as fontes de renda da famí-
lia. Por fim, os dados analisados
mostram que a maior parte das fa-
mílias chefiadas por mulheres é de
mães com seus filhos, o que repre-
senta mais uma sobrecarga – no

sentido de recursos e de tempo –
num cenário de, supostamente,
mais escassez.

 O Ipea também analisou na pes-
quisa o tempo dedicado por homens
e mulheres ao trabalho no mercado e

aos afazeres domésticos. O estudo
mostra que as mulheres de arranjos
familiares com cônjuge e filhos gas-
tam mais tempo com trabalho do-
méstico que aquelas que vivem ape-
nas com os filhos. “Nesse campo dos

Chefias nas
mãos das mais
maduras

As chefes de família em geral,
27,2%, tinham 60 anos de idade ou
mais em 2009. Nas famílias for-
madas por casais com filhos, 28%
das mulheres chefes encontravam-
se na faixa de 40 a 49 anos –
mesma proporção encontrada en-
tre os homens chefes –, e significa-
tivos 31,3% delas possuíam entre
30 e 39 anos, faixa de idade na qual
normalmente as mães têm filhos
pequenos e dependentes.

A idade média das mulheres
na posição de chefes é ligeiramen-
te superior à dos homens na mes-
ma posição: 48,5 anos contra 46.
Nas famílias monoparentais fe-
mininas, a média é de 47 anos.

RJ, sindicato que foi um dos pri-
meiros do país a conquistar a licen-
ça-maternidade de seis meses. A ati-
vidade é organizada pelo Movimen-
to Nacional Quilombo Raças e Clas-
se e Mulheres em Luta, com apoio
do Sindipetro-RJ e outras entidades.

afazeres domésticos, as transforma-
ções ocorrem muito lentamente. Ape-
sar dos avanços no mercado de traba-
lho, há um núcleo duro de conven-
ções de gênero de difícil transforma-
ção”, apontou Natália Fontoura.

Em todas as cinco regiões do
Brasil o fenômeno apresentou cres-
cimento semelhante ao nacional,
com destaque para o Sul: de 24,4%
em 2001 para 33% em 2009. Apesar
disso, essa região continuou apre-
sentando o menor percentual. No
Sudeste, passou-se de 28% para 36%
e no Centro-Oeste, de 26,7% para
36,2%. As duas regiões ficaram um
pouco acima da média nacional.

Em 2009, enquanto o total de
famílias chefiadas por mulheres
representava 35,2% dos arranjos, as
chefiadas por homens eram 64,8%.
Os analistas do Ipea chamam aten-
ção para os seguintes dados: entre as
primeiras, a proporção de famílias
formadas por casais era de somente

26,1% (ou 9,2% do total de famílias
brasileiras), e, no caso dos arranjos
com um homem como pessoa de
referência, 85,5% eram de casais com
ou sem filhos (ou 55% do total das
famílias). É possível compreender,
portanto, que, na maior parte dos
casos, a chefia masculina se dá em
condições mais favoráveis que a fe-
minina. Além de a remuneração mas-
culina ser, na média, superior à femi-
nina, há a presença de uma compa-
nheira que, muitas vezes, aporta renda
para o domicílio na condição de co-
provedora, e que é, ainda, responsável
por grande parte do trabalho de repro-
dução do grupo doméstico.

Nas famílias chefiadas por ho-
mens, o tipo de arranjo predominan-

te é o de casal com filhos; no caso
das chefias femininas a maior por-
centagem é a de mulheres sem côn-
juge com filhos (17,3% do total das
famílias brasileiras e 49,3% do to-
tal das chefiadas por mulheres em
2009). Para essas mulheres, a che-
fia familiar está relacionada não
apenas à manutenção econômica,
mas também à responsabilidade
com os filhos.

O aumento proporcional nos
novos arranjos pode estar associado,
portanto, ao potencial de autono-
mia que as mulheres têm assumi-
do nas relações familiares e na esfe-
ra pública, mas não está necessa-
riamente relacionado a condições
femininas favoráveis.

Fenômeno cresce emFenômeno cresce emFenômeno cresce emFenômeno cresce emFenômeno cresce em
todas as regiõestodas as regiõestodas as regiõestodas as regiõestodas as regiões

O fato de que as mulheres, nas últimas décadas, tenham alcançado mais
escolaridade e tenham aumentado sua participação no mercado de trabalho
está relacionado ao aumento do número de famílias chefiadas . No entanto,
ainda há muito a ser explorado e respondido acerca desse fenômeno, alerta
os estudiosos do Ipea.

Apesar do avanço das mulheres no mercado de trabalho, os
dados ainda evidenciam as distâncias existentes entre
homens e mulheres no que diz respeito à participação, à
ocupação e à renda. Embora isso ocorra, vem crescendo
nos últimos anos o número de famílias chefiadas por
mulheres, mesmo no caso de casais,
quando há a presença de um cônjuge e a
mulher é identificada como pessoa de
referência.

Com a introdução do conceito de
“pessoa de referência” em substituição
ao de “chefe de domicílio”, a Pnad trans-
feriu ao respondente a tarefa de nominar
a pessoa, homem e mulher, responsável
pelo domicílio. Segundo o Ipea, essa mudança de
perspectiva de gênero foi um salto importante, pois a noção
de chefia, pela matriz cultural dominante, poderia ser mais facilmente
atribuída à figura masculina do domicílio, marido ou pai.

Ainda grandes distâncias

Fotos: Internet
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ETU é pau para toda obra
Para os profissionais, trabalho é sinônimo de UFRJ em alta; mas para atender melhor à
demanda, almejam que o ETU se transforme em uma unidade gestora

UFRJ

Nenhuma construção é inicia-
da nos campi e unidades isoladas
sem passar pelo Escritório Técni-
co da Universidade -- ETU. Atual-
mente, as equipes se desdobram
para dar conta de 34 empreendi-
mentos. São obras em andamen-
to, projetos em licitação e outros
em desenvolvimento nas pranche-
tas dos arquitetos. E ainda tem de
sobrar tempo para cuidar de gran-
des reformas e da conservação dos
prédios tombados.

Mas nem sempre o ETU foi reco-
nhecido como um dos setores mais
importantes da universidade. Houve
uma época em que a maioria dos
profissionais era prestador de serviço
– cerca de 20, entre engenheiros e
arquitetos —, e todos foram dis-
pensados por determinação do Mi-
nistério Público. Essa fase passou e o
ETU hoje acompanha o ritmo ace-
lerado que a UFRJ se impôs para
recuperar o tempo perdido.

ETU tem históriaETU tem históriaETU tem históriaETU tem históriaETU tem história
Inicialmente era chamado Es-

critório Técnico da Universidade do
Brasil (ETUB), criado pelo do De-
creto nº 7.217, em 30 de dezembro
de 1944, do presidente Getúlio Var-
gas. Nasceu para planejar e acom-
panhar a execução das obras de cons-
trução da Cidade Universitária. Em
2002 e 2004, quando era dirigido

por Maria Ângela Dias, o ETU foi
incorporado à estrutura organiza-
cional universitária no mesmo ní-
vel das pró-reitorias. Com o plane-
jamento estratégico implantado
pelo reitor Aloísio Teixeira, o órgão
foi revitalizado e recuperou sua
autonomia administrativa. Hierar-
quicamente é subordinado ao co-
ordenador do Plano Diretor, Pablo
Bennetti, à PR-3 e à SG-6.

Recentemente, o ETU recebeu
15 engenheiros concursados, porém
ainda precisa de mais para dar con-
ta do volume de serviço. A Adminis-
tração Central já está com o pedido
para destinar ao Escritório mais cin-
co engenheiros e cinco arquitetos,
que serão selecionados por concurso
em 2011. No momento, as equipes
são formadas por 32 trabalhadores:
8 arquitetos, 13 engenheiros civis, 4
engenheiros eletricistas, sete pessoas
na administração e o diretor em
exercício há quatro anos, Márcio
Escobar Conforte, que é engenheiro
mecânico. Ele tem 22 anos de UFRJ
e integrou o Grupo Executivo de
Manutenção e Desenvolvimento cri-
ado pelo ex-reitor Horácio Macedo.

Escobar entende bem das ne-
cessidades da UFRJ. “Dei suporte à
manutenção de máquinas, fui di-
retor da Divisão de Manutenção da
Prefeitura Universitária, chefe da
manutenção do CCS, responsável

pela manutenção do bloco A do
Centro Tecnológico e retornei à Pre-
feitura, assumindo a Divisão de
Telefonia e a Divisão de Fiscaliza-
ção do ETU. Nessa época, ETU e
Prefeitura tinham a mesma dire-
ção. Depois passei a assistente da
professora Maria Ângela e, quando
ela saiu, ocupei naturalmente o
seu lugar, mas extraoficialmente,
e já estou aqui há quatro anos”.

Demanda não paraDemanda não paraDemanda não paraDemanda não paraDemanda não para
O ETU é dividido em quatro

Divisões: Fiscalização, Fiscalização
e Preservação de Imóveis Tomba-
dos, Projetos e Atividades Geren-
ciais, e ainda tem a Seção de Orça-
mento. É responsável pela elabora-
ção de planos e projetos de enge-
nharia e arquitetura de constru-
ções, reforma e conservação de pré-
dios, além de atender às demandas
de última hora solicitadas pelo rei-
tor. “Estamos sempre socorrendo
laboratórios”, por exemplo, con-
tou Escobar.

Cabe ao ETU aprovar os planos
e projetos das empresas contrata-
das por licitação, bem como fisca-
lizar e gerenciar as construções, re-
formas, modificações de uso, de-
molição, conservação dos edifícios
existentes, restauração dos 12 imó-
veis tombados, orientar o desenvol-
vimento dos trabalhos de engenha-

NCE se transforma em Instituto

ria e arquitetura de novas edifica-
ções, e dar manutenção ao arquivo
gráfico e digital dos projetos arqui-
tetônicos e urbanísticos dos prédios
e campi.

“O esforço da equipe é mos-
trar a importância do ETU no
cumprimento da legislação para
contratação de obras”, frisou Es-
cobar. Segundo o diretor, é o ETU
que produz toda a documenta-
ção necessária para contratação
de obras. E, quando é iniciada
uma obra, os profissionais do Es-
critório assumem em parte a em-
preitada para garantir o cumpri-
mento do calendário. “Ajudamos
a empresa a avançar no gerencia-
mento, mostrando e orientado
como melhorar o planejamento
para que o projeto básico feito
por nós seja executado”, expli-
cou Márcio Escobar.

Além das obras em curso no
Fundão, como a construção da uni-
dade da Física, do refeitório no CT,
do laboratório para o curso de Gas-
tronomia, as reformas no Hesfa,
entre outras, o ETU se ocupa da
adequação dos prédios à acessibili-
dade plena: motora, visual e audi-
tiva. “O projeto piloto está em exe-
cução na Faculdade de Letras e será
levado pelo ETU a toda universida-
de”, informou Escobar.

Unidade gestoraUnidade gestoraUnidade gestoraUnidade gestoraUnidade gestora
A transformação do ETU numa

unidade gestora é a ambição das
equipes. Sem essa autonomia, o
órgão é obrigado a acionar a SG-6,
que atende a universidade inteira,
até para comprar cartucho para a
impressora. A burocracia impede
que as demandas sejam atendidas
com agilidade. “Isso atrapalha as
atividades do ETU. Precisamos de
um orçamento próprio para, pelo
menos, atender aos pedidos da Ad-
ministração Central”, disse Esco-
bar.

Embora o ETU encerre 2010
sem o atendimento desta reivindi-
cação, o otimismo reina entre as
equipes de trabalho. No próximo
ano, os profissionais inauguram
as novas instalações –“nosso pu-
xadinho”, brinca o diretor –, um
prédio de dois andares  em constru-
ção no terreno da Prefeitura. As sa-
las que dividem com o prefeito Hé-
lio de Mattos já não dão para aco-
modar todo mundo e mais os equi-
pamentos.

Por deliberação do Conselho
Universitário, na sessão especial do
dia 11, o Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE) se transformou
no Instituto Tércio Pacitti de Apli-
cações e Pesquisas Computacionais.

“Estamos todos radiantes, co-
memorando muito e planejando o
futuro”, diz a diretora Claudia
Motta.

Como se tratou de uma mu-
dança no estatuto da UFRJ, a vota-
ção se deu em sessão especial. Com
o resultado, aos 43 anos, o NCE se

transformou num instituto espe-
cializado.

“Isso para a gente é muito im-
portante. A avaliação é que temos
um futuro. Porque, com a criação
da Superintendência de Tecnolo-
gia da Informação da PR-3, que
está absorvendo os sistemas corpo-
rativos, o NCE ficou um pouco sem
um papel prioritário para a Uni-
versidade. E  embora tenhamos atu-
ação na pós-graduação lato e e stric-
to sensu, pesquisa, extensão, proje-
tos, cursos. A transformação em

instituto nos dá uma perspectiva
muito grande, da gente conseguir
se planejar, fazer parceria e cres-
cer”, argumenta a diretora.

O nome do instituto é em ho-
menagem ao fundador e ex-diretor
do NCE, Tércio Pacitti, engenheiro
pelo ITA e P.h.D pela Universidade
da Califórnia e que liderou a intro-
dução da Informática no ITA, na
Aeroáutica e na Coppe/UFRJ. Foi
diretor do NCE em 1975. Em 1988
recebeu o título de Pioneiro da In-
formática.

A DIRETORA do Instituto, Claudia Motta (na segunda fila), e
membros da comunidade local, acompanham a votação

DAS PRANCHETAS na sala do ETU saem os projetos para licitação de construções e reforma nos campi, principalmente para a Cidade Universitária

 MARCIO Escobar

Fotos: Cícero Rabello



CONSCIÊNCIA NEGRA

Todo mês de novembro – dia
20 é comemorado o Dia da Cons-
ciência Negra – é um convite ao
debate sobre a situação do negro
no Brasil. Apesar de alguns avan-
ços fruto da luta do movimento
negro, social e sindical, as marcas
da desigualdade continuam. A
questão da democratização do aces-
so ao ensino superior ganhou cor-
po nos anos 90 e continua polê-
mica ainda 20 anos depois. As co-
tas sociais, aquelas voltadas para
alunos da rede pública, têm sido o
sistema mais adotado pelas insti-
tuições de educação superior pú-
blicas federais, estaduais e muni-
cipais. Mas os dados e as pesquisas
não negam a exclusão em relação
aos afrodescendentes.

O Jornal do SINTUFRJ apre-
senta os dados do 2o Relatório
Anual das Desigualdades Raciais
no Brasil – 2009-2010, organiza-
do pelo professor Marcelo Paixão e
pelo Laeser (Laboratório de Análi-
ses Econômicas, Históricas, Soci-
ais e Estatísticas das Relações Ra-
ciais) do Instituto de Economia
da UFRJ. O estudo é inédito, será
lançado em breve, e comprova a
exclusão dos afrodescendentes no
ensino superior. Marcelo Paixão,

Afrodescendentes são os mais excluídos
economista da UFRJ, é especialis-
ta nas questões de desigualdade
racial, da educação ao mundo
dos negócios e foi um dos gran-
des responsáveis pela adoção de
cotas na UFRJ, mesmo não tendo
sido aprovada sua proposta ini-
cial de cotas raciais.

Informações do 2Informações do 2Informações do 2Informações do 2Informações do 2ooooo Relató- Relató- Relató- Relató- Relató-
rio das Desigualdades*rio das Desigualdades*rio das Desigualdades*rio das Desigualdades*rio das Desigualdades*

Em 2009, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicí-
lios, realizada pelo IBGE, menos
de um em cada 12 afrodescenden-
tes entre 18 e 24 anos se encontrava
na Universidade. Isto significa que
92% dos jovens afrodescendentes na
idade correta para frequentar o en-
sino superior não estavam cursan-
do nenhum curso de graduação.

Já entre os jovens brancos de 18
a 24 anos de idade, quase um em
cada cinco estava frequentando a
universidade. Ou seja, a diferença,
em pontos percentuais, entre os
brancos e os afrodescendentes no
acesso ao ensino superior era de 13
pontos percentuais.

Dos cerca 1,363 mil alunos que
frequentavam um curso de gra-
duação em uma universidade pú-
blica em 2009, apenas um sobre

quatro era afrodescendente. Os alu-
nos brancos representavam 60% dos
discentes das universidades públi-
cas brasileiras naquele ano.

Segundo dados do Censo da
Educação Superior de 2008, elabo-
rado pelo INEP/MEC, 62 das 236
Instituições de Educação Superior
(IES) públicas (federais, estaduais
e municipais)
brasileiras adota-
vam, no processo
seletivo de acesso
aos cursos de gra-
duação, cotas de
acesso. Do total
de vagas disponi-

bilizadas para cotas, as vagas para
afrodescendentes representavam
38,3% do total. 45,9% eram para
alunos da rede pública, 3% para
índios, 3,3% para portadores de ne-

SINTUFRJ promove a festa Zumbi/Herança da Cor Nesta quinta-feira, 25 de novembro, o nossoNesta quinta-feira, 25 de novembro, o nossoNesta quinta-feira, 25 de novembro, o nossoNesta quinta-feira, 25 de novembro, o nossoNesta quinta-feira, 25 de novembro, o nosso
Sindicato realizará um dia de atividades para cele-Sindicato realizará um dia de atividades para cele-Sindicato realizará um dia de atividades para cele-Sindicato realizará um dia de atividades para cele-Sindicato realizará um dia de atividades para cele-
brar o Dia da Consciência Negra. As atividades serãobrar o Dia da Consciência Negra. As atividades serãobrar o Dia da Consciência Negra. As atividades serãobrar o Dia da Consciência Negra. As atividades serãobrar o Dia da Consciência Negra. As atividades serão
concentradas no Centro de Tecnologia, Ilha doconcentradas no Centro de Tecnologia, Ilha doconcentradas no Centro de Tecnologia, Ilha doconcentradas no Centro de Tecnologia, Ilha doconcentradas no Centro de Tecnologia, Ilha do
Fundão, no horário das 9h às 17h. Além de umaFundão, no horário das 9h às 17h. Além de umaFundão, no horário das 9h às 17h. Além de umaFundão, no horário das 9h às 17h. Além de umaFundão, no horário das 9h às 17h. Além de uma
palestra de abertura, haverá capoeira, feijoada,palestra de abertura, haverá capoeira, feijoada,palestra de abertura, haverá capoeira, feijoada,palestra de abertura, haverá capoeira, feijoada,palestra de abertura, haverá capoeira, feijoada,
oficina de boneca banto, mulheres ceramistas, ca-oficina de boneca banto, mulheres ceramistas, ca-oficina de boneca banto, mulheres ceramistas, ca-oficina de boneca banto, mulheres ceramistas, ca-oficina de boneca banto, mulheres ceramistas, ca-
belo afro, desfile de moda, documentário com temá-belo afro, desfile de moda, documentário com temá-belo afro, desfile de moda, documentário com temá-belo afro, desfile de moda, documentário com temá-belo afro, desfile de moda, documentário com temá-
tica atualizada da África, culminando com umatica atualizada da África, culminando com umatica atualizada da África, culminando com umatica atualizada da África, culminando com umatica atualizada da África, culminando com uma
roda de samba. Confira:roda de samba. Confira:roda de samba. Confira:roda de samba. Confira:roda de samba. Confira:

9h30 às 11h30 -  Palestra sobre Acesso e Perma-9h30 às 11h30 -  Palestra sobre Acesso e Perma-9h30 às 11h30 -  Palestra sobre Acesso e Perma-9h30 às 11h30 -  Palestra sobre Acesso e Perma-9h30 às 11h30 -  Palestra sobre Acesso e Perma-
nência com Luciene Lacerda (pesquisadora do Iesc),nência com Luciene Lacerda (pesquisadora do Iesc),nência com Luciene Lacerda (pesquisadora do Iesc),nência com Luciene Lacerda (pesquisadora do Iesc),nência com Luciene Lacerda (pesquisadora do Iesc),
Terezinha Martins Souza (professora do Iesc) eTerezinha Martins Souza (professora do Iesc) eTerezinha Martins Souza (professora do Iesc) eTerezinha Martins Souza (professora do Iesc) eTerezinha Martins Souza (professora do Iesc) e
Leonir Dornelles (aluno).Leonir Dornelles (aluno).Leonir Dornelles (aluno).Leonir Dornelles (aluno).Leonir Dornelles (aluno).

12h – Grupo de Capoeira12h – Grupo de Capoeira12h – Grupo de Capoeira12h – Grupo de Capoeira12h – Grupo de Capoeira
13h – Feijoada13h – Feijoada13h – Feijoada13h – Feijoada13h – Feijoada
15h às 17h – Roda de Samba15h às 17h – Roda de Samba15h às 17h – Roda de Samba15h às 17h – Roda de Samba15h às 17h – Roda de Samba

*TABELA 1. TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO*TABELA 1. TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO*TABELA 1. TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO*TABELA 1. TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO*TABELA 1. TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO
SUPERIOR (18 A 24 ANOS)SUPERIOR (18 A 24 ANOS)SUPERIOR (18 A 24 ANOS)SUPERIOR (18 A 24 ANOS)SUPERIOR (18 A 24 ANOS)

Nota 1: a população total inclui os indivíduos de cor ou raça amarela,
indígena e ignorada.

Observação: mencionamos apenas os dados relativos ao total de cada etnia.
Outros: amarelos, indígenas, raça ou cor não declarada.

TABELA 2. POPULAÇÃO RESIDENTE FREQUENTANDO CURSO DE GRADUAÇÃOTABELA 2. POPULAÇÃO RESIDENTE FREQUENTANDO CURSO DE GRADUAÇÃOTABELA 2. POPULAÇÃO RESIDENTE FREQUENTANDO CURSO DE GRADUAÇÃOTABELA 2. POPULAÇÃO RESIDENTE FREQUENTANDO CURSO DE GRADUAÇÃOTABELA 2. POPULAÇÃO RESIDENTE FREQUENTANDO CURSO DE GRADUAÇÃO

Fonte: IBGE, microdados PNAD Tabulações Laeser: Fichário das Desigualdades Raciais (*) Texto compilado por Irene Rossetto, do Laeser.

cessidades especiais e 9,5% por ou-
tro tipo de cota. Nesta conta não
está incluída a UFRJ, que, confor-
me sabido, somente adotou este
sistema tardiamente, em 2010.

Festa no
IPCN

O Instituto de Pesquisas das
Culturas Negras (IPCN) promove
no dia 28 de novembro o Bar Iti-
nerante do Beco do Rato com o
Conjunto da Casa para celebrar a

Semana da Consciência Negra. A
entidade tem como objetivo prin-
cipal combater o racismo e há em
curso uma campanha de restau-
ração diante da degradação que

vem passando desde os anos 80. As
atividades são a partir das 12h,
com acarajé da Bahia da Ciça,
continuação de exposição de fo-
tos, barraca de doces sortidos, ex-

posição de artesanato e roupas,
música ao vivo. O evento será
na própria sede em fase de recu-
peração, localizada na Avenida
Mem de Sá, 208, Centro do Rio.
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