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perspectivas da Carreira
Categoria debate 

O SINTUFRJ deu a 
largada para que o movi-
mento dos trabalhadores 
técnico-administrativos 
das instituições federais de 
ensino superior possa bus-
car novos horizontes para 
sua carreira. O Encontro de 
Carreira, evento histórico e 
inédito realizado pelo Sin-
dicato dias 21, 22 e 23 de 
setembro no auditório Sa-
mira Mesquita, na Reitoria, 
reuniu lideranças sindicais, 
autoridades universitárias e 
estudiosos da Carreira para 
debater limites e perspecti-
vas. Página 4

Assembleia aprova retorno ao trabalho para o dia 26

Palestra sobre a dívida 
pública no dia 28

Conforme aprovado em nossa assembleia, o SINTUFRJ vai oferecer à categoria uma palestra sobre a dívida pública que será 
proferida pela economista Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meira, indicada pela convidada Maria Lúcia Fattorelli. Será no dia 28, 
quarta-feira, das 11h às 15h, no Salão Nobre do IFCS.

Acatando o indicativo da Fasubra, a assembleia dos técnicos-administrativos em 
Educação da UFRJ delibera pelo retorno ao trabalho para esta segunda-feira. Página 3

Ana Maria, Luís Osório, Noemi e Aloísio Teixeira compoem a mesa do primeiro debate do Encontro, dia 21.
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Nossos Direitos

ECT não recebe trabalhadores
A CUT publicou uma nota em que solicita à direção da ECT que rece-

ba os trabalhadores e atenda suas reivindicações. Leia trechos da nota: “Os 
trabalhadores dos Correios estão em luta por melhores salários e condições 
de trabalho, pelos Correios público e de qualidade. Mas, após dois meses de 
tentativas de negociação, não houve nenhum avanço e as reivindicações 
não foram atendidas. (...) 

A greve dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Correios é legítima 
e tem todo o apoio da CUT. Não aceitamos que a direção da ECT, intran-
sigente, se recuse a receber os trabalhadores em greve, além de ameaçar 
descontar os dias da paralisação antes mesmo de qualquer negociação. Esta 
postura autoritária e antissindical da direção da ECT e do Ministério das 
Comunicações merece o repúdio de todos. Executiva Nacional da CUT”

No âmbito da Universidade, 
onde existem muitos servidores que 
são profissionais da saúde, o presen-
te tema se mostra relevante e deve ser 
do conhecimento de todos para que 
possam, com segurança, exercer o 
direito garantido dentro dos limites 
constitucionais.

De início, é importante frisar 
que a Constituição da República de 
1988, em seu artigo 37, inciso XVI, 
proíbe a acumulação de cargos. 
Todavia, ressalta algumas exceções, 
desde que haja compatibilidade de 
horários e obedeça ao teto remune-
ratório. Vejamos:

“Art. 37 - A administração pú-
blica direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal  e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) XVI - é vedada a acumula-
ção remunerada de cargos públi-
cos, exceto quando houver compa-
tibilidade de horários, observando 
em qualquer caso o disposto no 
inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor 

com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais da saúde, 
com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular 
estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, 
e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público;”

Como já dito anteriormente, a 
acumulação de cargos na adminis-
tração pública, em regra, é proibida. 
Ocorre que é uma regra com exce-
ções. 

Pela EC 34/2001, foi dada nova 
redação à citada alínea “c” e a re-
gra da acumulação foi extendida a 
todos os profissionais da saúde com 
profissões regulamentadas. Os ad-
mitidos após a CF/88 só poderiam 
acumular se fossem médicos, até a 
promulgação da emenda constitu-
cional n° 34/2001, que estendeu o 
direito de acumular para todos os 

profissionais da saúde com profissão 
regulamentada.

Entretanto, nos deparamos com 
algumas restrições em virtude do 
Parecer n°  GQ 145/AGU, da Advo-
cacia Geral da União, que estabelece 
que acúmulos de cargos públicos 
com jornadas somadas de 80 horas 
semanais são impossíveis e ilegais.

Por essa razão, muitos servido-
res têm enfrentado algumas dificul-
dades no momento da aposentado-
ria ou mesmo não estão com a sua 
vida funcional regularizada.

Todavia entendemos que qual-
quer norma que tente inovar, seja 
acrescentando requisitos ou limi-
tando o que a CF/88 não limita é, 
certamente, inconstitucional e deve 
ser atacada pelas vias próprias.

O procedimento a ser adotado 
no caso em que a administração 
verifica algum tipo de acumulação 
possivelmente ilícita, está previsto no 
artigo 133 do RJU, e deve observar, 
inclusive, a ampla defesa e o con-
traditório em todos os seus aspectos 
(amplo acesso do interessado aos 
autos, defesa técnica com suas ra-
zões e tudo o mais que for necessário 
sob pena de nulidade do processo).

Até a conclusão do processo ad-
ministrativo, pela licitude ou não da 
acumulação, o servidor não pode 
ser privado de nenhum direito, tais 
como férias +1/3, tampouco abono 
permanência e concessão de apo-
sentadoria. Porque ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal, assim 
como aos litigantes, em processo ju-
dicial ou administrativo, e aos acu-
sados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes, 
conforme dispõe o artigo 5°, incisos 
LIV e LV  da CF/88.

Concluindo, não há que come-
ter atos sob pressão ao ser convocado 
para tomar ciência de um processo 
que tenha como objeto acumulação 
de cargos, ou seja, não tome nenhu-
ma decisão antes de ser  orientado 
por um advogado no departamento 
jurídico do seu sindicato. Permita-se 
ser alcançado pelo direito à infor-
mação.

Os atendimentos serão feitos 
exclusivamente por agendamen-
to. Não haverá mais atendimento 
por ordem de chegada, ressalva-
dos casos de urgência. Para ser 
atendido, o servidor ou pensionis-
ta deverá entrar em contato com 
o SINTUFRJ pelos telefones (21) 
2573-7301, para atendimentos na 

ACUMULACÃO DE CARGOS

Rotina nos plantões do 
Jurídico Trabalhista

sede, e (21) 3866-6939, para aten-
dimentos na subsede do HUCFF, 
e informar o assunto sobre o qual 
pretende obter orientações e demais 
dados solicitados, selecionando o 
horário disponível. O horário de 
atendimento é das 10h às 13h, na 
sede, e das 8h30 às 12h, na subsede 
do HUCFF.

O Encontro de Carreira que o 
SINTUFRJ realizou dias 21, 22 e 
23 no auditório Samira Mesqui-
ta, no prédio da Reitoria, pode se 
tornar um marco: o resgate de 
um processo de luta pela valori-
zação profissional e a retomada 
do debate estratégico – há algum 
tempo estagnado – sobre este im-
portante instrumento de gestão e 
de desenvolvimento profissional 
que é a Carreira.

O perfil dos mais de 270 ins-
critos no Encontro foi amplo: 
gente de todas as escolaridades, 
de diversos estados, dirigentes sin-
dicais, militantes ou não, que vie-
ram até a UFRJ com a finalidade 
de aprofundar o conhecimento 
sobre o tema, debater propostas 
e retornar as suas bases com toda 
essa discussão. E isso vai ao en-
contro do que busca o SINTUFRJ.

A partir do diagnóstico dos 
problemas e o debate sobre as 
perspectivas, a idéia é ganhar co-
rações e mentes não só na UFRJ 
como no resto do país para ala-
vancar um necessário processo de 
mudanças.

Encontro de Carreira: um passo, um marco
Editorial

Para isso, reunimos, aqui na 
UFRJ, especialistas e membros his-
tóricos dos grupos de trabalho e de 
negociação que há algumas déca-
das vêm se dedicando à construção 
da Carreira.  Eles identificaram os 
limites do plano, as necessidades de 
atualização e paradigmas para a 
estruturação de um novo patamar.

Políticas econômicas, desen-
volvimento científico e tecnológi-
co, políticas sindicais implantadas 
pelo movimento, a expansão do 
Ensino Superior, tudo isso alterou 
a realidade do trabalho no interior 
das instituições federais de ensino 
superior. 

Nossa carreira tem problemas 
sérios que precisam ser resolvidos. 
Para isso, é urgente construirmos 
uma agenda de formulação para 
buscarmos soluções. 

É importante apontar para a 
Fasubra, por exemplo, que o foco 
da política para a superação dos 
limites da carreira não pode estar 
apenas na discussão da raciona-
lização dos cargos. Que é preciso 
buscar novos horizontes. 

É fundamental que a Federa-

ção coloque como eixo de luta a 
aprovação da proposta de emen-
da que altera o artigo 37 da Cons-
tituição de forma a permitir a vol-
ta dos mecanismos de ascensão 
funcional.

Não podemos perder de vista 
a necessária reconstrução do piso 
e do estepe, pontos talvez de um 
programa mínimo para uma 
agenda de debates que precisa ser 
consolidada e unificada na cate-
goria, para que o diálogo com o 
governo possa ter resultados efe-
tivos.

O primeiro passo para as mu-
danças foi dado aqui, nestes três 
dias de debates intensos, com a 
reunião das pessoas e o debate de 
idéias.

Mas agora, é preciso que esse 
debate ganhe dimensão e que 
pensemos um projeto para curto, 
médio e longo prazo, para uma 
Carreira compatível com os novos 
tempos e que possamos construir 
juntos uma estratégia de inter-
venção de fato para obtermos 
chances reais de novas conquis-
tas.

Unimed-Rio 
O contrato de parceria entre o SINTUFRJ e a Unimed-

Rio já foi assinado. O início das adesões está previsto para 
dia 3/10. A carência é zero por tempo limitado (dois me-
ses). Informações no Setor de Convênios. A tabela está no 
site do SINTUFRJ.

Kenai Seguros
O SINTUFRJ, em parceria com a Kenai Corretora de 

Seguros, vem oferecer a sindicalizados e dependentes dire-
tos as melhores condições e descontos na contratação do 
seguro de automóvel junto às melhores seguradores do 
mercado. Telefones 2507 8454 / 2290 2484 / 2270 5268. 
Email: kenaiseguros@gmail.com

Preocupado em investir na 
qualidade de vida dos traba-
lhadores da UFRJ, o  SINTUFRJ 
criou o Espaço Saúde do Tra-
balhador. O objetivo é oferecer 
condições para que o trabalha-
dor melhore sua qualidade de 
vida e evite complicações decor-
rentes de doenças crônicas.

Durante esta semana, esta-
remos fechados para reestrutu-
ração do nosso espaço. Retoma-
remos as atividades no dia 3/10 
oferecendo, além das atividades 
físicas, terapias alternativas. 
Mais informações no SINTUFRJ 
ou pelos telefones 2560 8615 e 
2270 3348.

Em reunião dia 19, os 
vigilantes da UFRJ fizeram a 
escolha dos delegados ao XX 
Seminário Nacional de Segu-
rança das Ipes, em Pelotas, de 
28/11 a 3/12. Foram eleitos 25 
delegados e 5 suplentes.

Vigilantes escolhem delegados
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MOVIMENTO

Reunidos em assembleia no auditório 
Samira Mesquita na manhã do dia 19, os 
técnicos-administrativos em educação da 
UFRJ aprovaram, por ampla maioria, o re-
torno ao trabalho para o dia 26 de setembro, 
acatando o indicativo do Comando Nacional 
da Greve (CNG) da Fasubra de saída unifi-
cada da greve para esta data.

CNG orienta saída unificada
O Informe de Greve (IG) da Fasubra do 

dia 16 de setembro apontou que, após ava-
liação dos informes da base e considerando 
que um número significativo de entidades 

Assembleia aprova retorno ao trabalho par ao dia 26

Dezenas de estudantes ocuparam o salão 
do Conselho Universitário com suas ban-
deiras, faixas e cartazes, cantos de protesto 
e palavras de ordem por bolsas, bandejão 
e moradia. O ato foi no dia 22, na sessão 
marcada para discutir política de assistência 
estudantil.

A proposta em discussão teve origem em 
reuniões de negociação entre Reitoria, con-
selheiros e estudantes e foi considerada um 
grande avanço: mais de 90% das reivindica-
ções foram atendidas. Segundo o reitor Carlos 
Levi, grande parte delas já está em curso. 

Depois de um longo debate, a proposta 
foi aprovada por unanimidade.

Resoluções  
A proposta construída em conjunto prevê, 

entre outros pontos, a criação de comissão 
paritária para agilização do processo de 
conclusão de obras e abertura dos restau-
rantes universitários, ampliação do serviço; 
de alternativas para instalação de bandejões 
nas unidades isoladas e campi avançados; 
destinar recursos para reforma da atual 
residência estudantil com o estabelecimento 
de cronograma de obras, prioridade para 
construção do complexo estudantil do CT-
CCMN e da residência ao lado da Faculdade 
de Letras; ampliação da capacidade da creche 
universitária; estabelecimento de dia fixo para 
pagamento de bolsa; ampliação da concessão 
do auxílio-transporte; mecanismos de acom-
panhamento acadêmico e assistencial para 
ingressos pelo sistema de ações afirmativas; 
reajuste nos valores das bolsas; ampliação do 

Chega ao Senado projeto da EBSERH 

No dia 15, na reunião do Comando 
Local de Greve com o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, e o superintendente Ag-
naldo Fernandes, tivemos alguns avanços 
na negociação da pauta interna apresentada 
pela categoria. Entre eles:

- O compromisso da Reitoria de apresen-
tar, para ser apreciado no Conselho Univer-
sitário, a jornada de 30 horas semanais para 
serviços ininterruptos (HUs, Diseg e outros);

- O encaminhamento de que a mudança 
de nível de acordo com a capacitação seja 
correspondente à carga horária do curso 
realizado (atualmente é feita nível a nível);

-  A  e le ição  da  CIS  (Comissão 
Interna de Supervisão da Carreira) 

encontrava dificuldades na manutenção da 
greve, além do fato de duas universidades já 
terem saído da greve e outras já indicarem 
saída, seria importante um esforço coletivo 
“na perspectiva da construção da saída uni-
ficada da greve, visando dar continuidade à 
luta em outro patamar do movimento, bem 
como manter a unidade na diversidade dos 
encaminhamentos de luta da Federação”.

Após debate no CNG sobre o fôlego da 
greve, foram apresentadas duas propostas: a 
construção do dia 26 de setembro para saída 
unificada ou a sua manutenção. A primeira 
proposta ganhou por maioria dos votos.

Encaminhamentos da AG

transporte entre campi e polos e a inclusão, 
no orçamento de 2012, de recursos destinados 
às políticas de assistência estudantil.

Mesmo com a proposta de comum acordo, 
os estudantes apresentaram mais destaques, 
remetidos para a próxima sessão. Mas um 
deles foi conquistado: a destinação da verba 
que antes era destinada ao Vestibular da UFRJ 
(cerca de R$ 4 milhões) será para construção 
de bandejões das unidades isoladas, inclusive 
a Praia Vermelha.

Alguns estudantes insistiam na versão de 
que aquelas eram medidas possíveis e que não 
obtinham vitórias. 

“Hoje temos um espaço democrático de 
discussão. Aqui tivemos um avanço muito 
grande em termos de assistência estudantil: 
98% das propostas, os estudantes consegui-
ram”, disse Nilson Theobald, representante 
técnico-administrativo no Consuni.

Para alguns havia forças que apostaram 
no impasse para justificar a ocupação da 
Reitoria, mas os que investiram na nego-
ciação obtiveram conquistas. “Essa posição 
dos que querem confronto foi derrotada 
no movimento estudantil, que investiu na 
possibilidade real que aqui se concretizou”, 
disse o pró-reitor de Pessoal Roberto Gambine.

“A juventude tem que aprender com o 
passado para investir no futuro. No passado 
recente, para sermos ouvidos o movimento 
tinha que ocupar a Reitoria. Hoje, o movi-
mento que está aqui é vitorioso. Não podemos 
permitir que essa conquista seja transformada 
em derrota para alimentar interesses parale-
los”, disse a conselheira Neuza Luzia.

Estudantes conquistam medidas  de assistência estudantil

e garantia de infraestrutura para o 
funcionamento;

- A construção do Centro de Convivência 
dos Trabalhadores da UFRJ;

- As ações administrativas que envolvem 
bombeiros, os processos serão individuali-
zados e solicitado pagamento;

Com relação à unidade de Macaé:
- Infraestrutura: a Prefeitura da UFRJ vai 

atender às reivindicações, tal como o serviço 
de telefonia/comunicação;

- Transporte: a empresa contratada está 
refazendo o itinerário, pois o apresentado 
era muito extenso;

A pauta apresentada contém 26 itens, 
que não se esgotaram nesta reunião.

Dívida pública – Por solicitação de alguns dos presentes, foi ratificado o informe de 
que a Diretoria do SINTUFRJ organizou o seminário sobre a dívida pública para o dia 
28 de setembro, com a economista Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meira, das 11h 
às 15h, no Salão Nobre do IFCS. 

Os presentes aprovaram por maioria que a diretoria do Sindicato convoque a assem-
bleia de avaliação da greve e que, após isso e dentro do que for discutido neste fórum, 
os coletivos apresentem suas análises ao Jornal do SINTUFRJ.

Depois de passar, sob vaias e protestos, pelo crivo da Câmara dos Deputados, onde foi 
aprovado, o projeto de lei que cria a EBSERH chegou no dia 21 ao Senado Federal, sob 
número PLP 79/2011 que tramitará simultaneamente nas comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania;  de Educação, Cultura e Esporte e de Assuntos Sociais. Fonte: Fasubra

Informe do Comando Local de Greve

A unidade levou à vitória: a superação das diferenças e a 
união das entidades estudantis garantiram as conquistas

Estudantes comemoram a 
conquista. “Hoje o movimento 
que está aqui é vitorioso”, 
apontou a representante técnico-
administrativa Neuza Luzia.

Fotos: Emanuel Marinho

MESA DA ASSEMBLEIA: Patrícia, Gerly e Noemi.
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O brilhantismo de ideias na 
abertura do Encontro de Carreira, 
dia 21 de setembro no Auditório 
Samira Mesquita/Reitoria, Ilha 
do Fundão, mostrou a que veio a 
iniciativa arrojada da direção do 
SINTUFRJ. 

O ex-reitor da UFRJ Aloísio 
Teixeira, a técnica em assuntos 
educacionais Ana Maria Ribeiro 
e o pró-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Avaliação da 
Universidade Federal do Pampa/
RS, Luis Osório dos Santos, reali-
zaram com maestria o primeiro 
debate do evento, que teve como 
tema “A Função Social das Ifes”.

O Encontro de Carreira foi 
aberto, na tarde do dia 21, com 
a apresentação do Coral do 
SINTUFRJ. Logo após houve as 
considerações iniciais feitas pela 
coordenação geral do Sindicato 
e pela coordenação da Fasubra 
para a abertura do evento. 

O evento seguiu até o dia 23, 
sexta-feira, reunindo estudiosos 
da Carreira que se desdobraram 
em série de painéis e debates so-
bre temas como a estruturação da 
Carreira e as políticas de pessoal 
no Brasil, diretrizes de planos de 
carreira e ascensão funcional, o 
perfil dos trabalhadores das Ifes 
e possibilidades, limites e desafios 
na implementação de uma Car-
reira nas universidades federais. 

As palestras serão detalhadas 
numa publicação especial do 
SINTUFRJ.

Expectativa
“Este seminário é um passo 

para pensar, com a colaboração 
de todos, a nossa carreira e as so-
luções para as suas distorções. E 
que ele seja um ponto de partida 
para olhar não só para a UFRJ, 
como para toda a Federação”, 
anunciou Noemi Andrade. “Nos-
sa carreira tem problemas sérios, 
precisamos identificá-los, procu-
rar soluções. Que este seminário 
seja propositivo para nós, para a 
Federação, e seja mobilizador. Te-
mos expectativas, e que elas cami-
nhem para a construção de uma 
nova carreira”, reforçou Neuza 
Luzia.

Para a coordenadora de Edu-
cação da Federação Rosângela 
Costa “é o momento para que a 
Fasubra se reencontre enquanto 
sujeito, enquanto cidadão ativo 
dentro da universidade”. 

O grande desafio
Aloísio Teixeira traçou um his-

tórico da universidade, anuncian-
do aquele que considera o grande 
desafio da instituição: alcançar 

excelência com inclusão social no 
início do século XXI. Destacou as 
melhorias nos oito anos de governo 
Lula e deu seu recado: “Hoje esta-
mos vivendo um momento em que 
podemos aproveitar para avançar. 
Primeiro, por estas melhorias, ain-
da que pequenas, que ocorreram 
nesses oito anos, pelo fato de termos 
recuperado esse protagonismo, pelo 
fato de termos reaberto a discussão 
dentro das universidades e pelo fato 
de que hoje existem inúmeras pro-
postas em discussão que têm por 
finalidade exatamente recuperar a 
possibilidade de você transformar 
esta universidade no sentido de que 
seja socialmente correta”. 

Aloísio encerrou sua fala afir-
mando que o neoliberalimso é im-
potente para reorganizar a vida do 
sistema educacional brasileiro.

Universidade nova
O pró-reitor da Unipampa, Luis 

Osório, falou do desafio de implan-
tar uma universidade nova que 
pretende ser de inclusão. Refletiu 
o processo histórico dos movimen-
tos e da comunidade universitária 
apresentando reflexões que redun-
daram em construções coletivas 
sobre o tema. Ao final, deixou para 
o debate algumas reflexões: “A 
universidade da inclusão exige que 
tenhamos outros paradigmas para 
poder trabalhar, e acabamos tendo 
de reconhecer que nós estamos ten-
tando trabalhar numa universida-
de da inclusão com pessoas que são 
formadas em universidades com 
práticas que não são tão inclusivas. 
Consequentemente temos o velho 
dentro do novo”.

Luis Osório defendeu a agluti-
nação de pensamento e ação: “Não 
dá para construir uma política uni-
versitária que não seja só de uma 
categoria. Se tivermos a clareza de 
que todos nós, técnicos, professores 

e estudantes, temos uma responsabi-
lidade de construir esta universidade 
que nós estamos querendo que assu-
ma a responsabilidade social por in-
teiro, quem tem que fazer somos nós. 
E aí a democracia é fundamental. 
Não adianta querer fazer sozinho. 
Nós temos que necessariamente re-
conhecer que é conosco e com o co-
letivo. Esta é a minha grande expec-
tativa. Eu não parto da premissa de 
que nós podemos construir políticas 
universitárias que sejam só de uma 
categoria. Elas serão absolutamente 
esvaziadas na sua capacidade de im-
pactar modificações que, inclusive, 
envolvam mudanças de cultura”.

Universidade para 
os Trabalhadores
A técnica-administrativa em 

educação da UFRJ Ana Maria Ribei-
ro veio socializar seu amplo conhe-
cimento e pesquisa profunda sobre 
a realidade da educação brasileira, 

Abertura marca um debate qualificado

Público amplo
Andréia Schlosser é técnica administrativa da Universidade Federal de 

Santa Maria há três anos. Ela veio ao encontro porque quis conhecer mais 
sobre a Carreira, acompanhar as discussões mais recentes e aprender com 
os colegas que têm mais bagagem no tema. 

Maria Angélica Lima é coordenadora de Formação da Associação dos 
Servidores da UFSM – Seção Sindical do SINTEST/RS (Rio Grande do 
Sul). Ela decidiu participar do Encontro para atualizar informações sobre 
a busca de solução para as limitações: “Parece que a carreira que não nos 
serve mais. Temos que buscar outros caminhos, que passam pela ascensão 
funcional e pela capacitação”.

Ana Maria, Luís Osório, Noemi e Aloísio Teixeira na mesa de 
abertura do Encontro de Carreira

as mudanças realizadas principal-
mente no campo da formação, e 
falar sobre a atualidade do projeto 
da Fasubra Universidade para os 
Trabalhadores. O questionamento 
sobre o papel do trabalhador em 
educação da universidade também 
é o campo de reflexão de Ana Maria.

Ela destaca: “O grande debate 
no interior da universidade pú-
blica está beirando o estrelismo 
da meritocracia e o populismo da 
abertura total. Estes extremos le-
vam a uma ideia de discussão do 
papel que o trabalhador tem que 
ter na universidade. Quero formar 
um trabalhador que seja capaz de 
formular conceitos, de compre-
ender o mundo em que vive, de 
saber se orientar, elaborar crítica e 
participar ativamente de governos e 
sociedade. Para isso tem ele que ter 
conhecimento”.

E acrescentou: “Se a gente acre-
dita na reformulação das estruturas 
da universidade, a gente deve elimi-
nar esta dualidade que existe no en-
sino e na sociedade brasileira. Hoje 
a formação está dividida naqueles 
que vão desempenhar um papel 
intelectual e naqueles que vão de-
sempenhar um papel manual”.

Ana Maria conclui: “Temos de 
discutir que trabalhador  a univer-
sidade precisa para cumprir esse 
papel, para estar ajudando no pro-
cesso de transformação e produção 
do conhecimento. Então, a carreira 
dos técnicos-administrativos, do 
meu ponto de vista, tem de romper 
com a carreira das corporações pro-
fissionais restritas a um ofício”.

No hall de acesso ao auditório, especialistas em 
restauração expõem seus trabalhos
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