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ASSEMBLÉIA GERAL
Nesta terça-feira, dia 28, às 10h, no Quinhentão, CCS

TÁ DIFÍCIL!
Negociações não avançam em Brasília

Governo disse que não disponibilizará qual o valor do montante para a negociação e que o limite
orçamentário já foi alcançado. Fasubra não aceita desconstrução da lógica da Carreira. PÁGINA 3

Plebiscito histórico
A campanha “A Vale é Nossa”, pela nulidade do leilão da Compa-

nhia Vale do Rio Doce (CVRD), chega a um momento decisivo. Na
Semana da Pátria, entre os dias 1º e 7 de setembro, será realizado o
plebiscito popular que irá debater com os trabalhadores qual deve ser o
destino da Vale do Rio Doce. Páginas 4 e 5

ESPECIAL

Propostas da Reitoria
da UFRJ para o Reuni

Veja como sua vida pode ser afetada pelas propostas apresentadas.
Reunião do GT-Educação às 14h de terça na subsede do HU.

Nas ruas, pela educação
Uma série de manifestações na

defesa da educação pública ganha-
ram as ruas do país na semana
passada. No Rio,  o IFCS  foi ocupa-
do, na segunda, dia 20. Na quarta,
22, uma marcha percorreu o
Centro do Rio. A marcha foi en-

Foto: Raquel Carlucho

André Amaral

 DEBOCHE. Nesta mesa de negociação, representantes do governo disseram que sequer tinham examinado a contraproposta da Fasubra. Pode??

cerrada com um ato no hall do
prédio do MEC. Vários compa-
nheiros do SINTUFRJ participa-
ram do protesto, seguindo deli-
beração da assembléia da cate-
goria. O aumento do investi-
mento público em educação

para 7% do PIB (Produto In-
terno Bruto), montante que
estava designado no PNE (Pla-
no Nacional de Educação), foi
uma das principais bandeiras da
mobilização país afora, que teve
participação do MST.

Foto: Niko Júnior
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Resistência e unidade de uma
categoria acostumada a desafios

Às vésperas da greve
completar cem dias – a de-
flagração em nível nacional
foi em 28 de maio —, o Co-
mando Nacional de Greve
(CNG)/Fasubra faz uma re-
flexão sobre o movimento
que atinge quase a totali-
dade das universidades fe-
derais do país.

A Fasubra convocou a greve
numa conjuntura desafiante e a
categoria compreendeu que esse era
o momento de unir e conquistar.
Coerentemente, a Federação cons-
truiu o movimento em torno do
eixo específico, pois faltou a espe-
rada adesão dos Trabalhadores do
Serviço Público Federal (SPFs) para
sustentação, no mesmo nível de
acirramento, da pauta geral.

Mas com as manifestações e
atos políticos nos estados e em Bra-
sília organizados pelas entidades
sindicais, Fasubra, CUT, Condsef,
movimentos sociais, Trabalhado-
res Sem Terra (MST), UNE, foi im-
posta ao governo uma nova agen-
da política com as reivindicações
históricas da categoria: resistência
à retirada de direitos e contra as
ameaças à construção de um Esta-
do forte, democrático e inclusivo.

Agenda nacionalAgenda nacionalAgenda nacionalAgenda nacionalAgenda nacional
Por diversas vezes este ano o

Planalto Central ouviu o clamor
dos movimentos sindicais e soci-
ais contra o PLP 01, que congela
os salários dos servidores públicos
até 2016; pela manutenção do
veto do presidente da República à
Emenda 3; contra as fundações
estatais de direito privado; em de-

fesa do direito de greve;  da ratifi-
cação da Convenção 151 da Orga-
nização Internacional do Traba-
lho (OIT) – que impede restrição
às greves do funcionalismo –, en-
tre outras bandeiras.

Foram várias marchas até a rea-
lização da maior, no dia 15 de agos-
to, encabeçada pela CUT, que le-
vou a Brasília mais de 20 mil tra-

balhadores com uma agenda posi-
tiva, tendo como eixo a luta em
defesa dos direitos da categoria. A
rearticulação dos movimentos so-
ciais que culminou nas ações de
massa deve ser considerada pela
categoria como saldo positivo da
greve, na atual conjuntura.

Os técnicos-administrativos das
universidades públicas federais as-

sumiram o papel de protagonistas
dessa luta, porque estão em greve
em defesa dos serviços públicos,
cuja base de sustentação são os tra-
balhadores que precisam ser valo-
rizados e motivados. E, mais uma
vez, estão provando com ações po-
líticas que é possível lutar e cons-
truir uma unidade responsável para
condução do movimento.

Salários, estado mínimo... Uma queda de braço
A categoria pautou no Congresso

Nacional e no Ministério do Planeja-
mento o debate acerca das contradi-
ções do PLP 01, o projeto de lei que,
na prática, congela salários do funcio-
nalismo por 10 anos. Tal proposta está
na contramão do papel do Estado
como indutor do desenvolvimento. Na
defesa do Estado forte que supere a
herança do modelo gerencial de Esta-
do Mínimo aprofundado no governo
FHC, a Fasubra joga todo peso na luta
contra a transformação dos HUs em
fundação estatal de direito privado.

Uma luta que, no geral, é contra o

modelo de gestão proposto através
de um projeto gestado no Ministé-
rio do Planejamento, culminando no
PL 92/2007, que ressuscita as or-
ganizações sociais de Bresser Pe-
reira. A luta é dura e a Fasubra arti-
cula em busca de aliados.

Na briga contra a privatização
dos hospitais, o Conselho Nacio-
nal de Saúde já se manifestou con-
trário ao modelo. Essa posição
está sendo reproduzida nos Con-
selhos Municipais e Estaduais de
Saúde, num acúmulo rumo à Con-
ferência Nacional de Saúde.

A greve apresenta desafios que
têm demandado incessante traba-
lho para o CNG/Fasubra e para os
comandos locais de greve.  Neces-
sidade de realização de atividades,
busca de aliados e queda de braço
com o governo na defesa da evolu-
ção da tabela articulada à manuten-
ção dos princípios e concepções da
carreira aprovados pelas instâncias
máximas de deliberações da cate-
goria têm exigido mobilização cons-
tante. Sempre foi claro para a Fa-
subra que a tarefa central da greve
em relação ao eixo específico é a

conquista de recursos para evolução
da tabela.

Embora o governo nunca tenha
pressionado pelo fim da greve para
continuar negociando (apesar de o
secretário de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento insistir
que a greve não contribui para a qua-
lidade das negociações), a Fasubra
acusa que as negociações se de-
senvolvem sem a rapidez que a si-
tuação exige. E a culpa é do gover-
no. Mas, mesmo assim, aponta con-
sensos nos entendimento em rela-
ção ao eixo emergencial.

MOBILIZAÇÃO NA UFRJ. Trabalhadores em greve fazem manifestação no Fundão para fortalecer o movimento

Há duas semanas o funcionalismo estadual se
insurgiu contra a política salarial do governador Sérgio
Cabral (PMDB). Como ocorre no plano federal e nos
governos estaduais, os trabalhadores do setor público
sofrem com a pulverização do poder de compra dos
seus rendimentos mensais. No caso do Estado do Rio
de Janeiro, a situação se repete. Com estardalhaço,
Sérgio Cabral anunciou o reajuste parcelado de 25%
para o funcionalismo. Os servidores da saúde e da
educação, além dos das polícias civil e militar, reagi-
ram imediatamente. Os professores estão há anos
sem reposição que contemple suas necessidades. O
mesmo ocorre com o pessoal da saúde, obrigado a
trabalhar em condições extremamente desfavoráveis,
com o sucateamento dos hospitais. Na semana pas-
sada as categorias mobilizadas foram protestar (foto)
em frente ao Palácio Guanabara.
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Sem sair do lugar
Assembléia geral às 10h de terça-feira, dia 28, no Quinhentão, CCS

Os entendimentos em
Brasília estão emperra-
dos. Na última rodada de
negociação, o governo
disse que não disponibi-
lizará qual o valor do mon-
tante para a negociação e
que o limite orçamentário
já foi alcançado. Fasubra
não aceita desconstrução
da lógica da Carreira.

A mesa de negociação de quinta-
feira com o MPOG, dia 23, não deu
em nada. O secretário Duvanier Pai-
va disse que não havia examinado a
resposta da Fasubra à proposta do go-
verno. A Fasubra teve que fazer uma
exposição e apontou a rejeição dos
aspectos contidos na proposta do go-
verno, como o piso que não é o que foi
anunciado pelo governo, pois utiliza
um complemento que faz com que
as Classes A e B fiquem com salários
iguais em vários padrões. Disse ainda
que nosso piso está congelado desde
2005, e que o aumento do piso tem
que ser real e não em forma de uma
complementação e que não se pode
pensar em evolução do piso com ou-
tro tipo de VBC.

O Comando reafirmou a concor-
dância com a política de aproxima-
ção e unificação dos pisos tendo como
referências iniciais os pisos do PGPE
(plano geral do Executivo). Argumen-
tou, no entanto, que, mesmo com o
referencial do PGPE, o piso e o teto do
Nível de Classificação C continua
abaixo do que deveria.

A Fasubra não aceita que, para
resolver uma negociação salarial, se
destrua a lógica que espelha a con-
cepção da Carreira e gestão no serviço
público que foi construída ao longo
de 20 anos pela categoria.

Para secretário há limitesPara secretário há limitesPara secretário há limitesPara secretário há limitesPara secretário há limites
O secretário disse que a greve não

ajuda na negociação e que depois de
11 reuniões ficava claro que era pos-
sível compreender os limites da ne-
gociação “com o olhar do outro”,
segundo o informe da Fasubra. Disse
ainda que o piso oferecido, R$ 988,
não é uma nova fórmula de comple-
mento salarial, que é um piso verda-
deiro. Só que a aplicação deste piso
com o desdobramento do step nos
níveis de classificação não permite
corrigir o problema na Classe E den-
tro da repercussão orçamentária pos-
sível.

O piso, garantiu ele, não é falso,
não vai gerar VBC e é efetivo dentro da

tabela. O piso também não é conge-
lamento, segundo ele. Apenas não
“dialoga” com o step nas linhas ini-
ciais do plano de carreira. Disse ainda
que qualquer movimento que apon-
te aumento de impacto é muito difí-
cil de negociar e que a antecipação
para janeiro também complica a dis-
cussão orçamentária.

Sem montanteSem montanteSem montanteSem montanteSem montante
Duvanier disse que não disponi-

bilizará o valor orçamentário dispo-
nível para conhecimento da Fasu-
bra, que havia solicitado o montan-
te para que os trabalhadores pudes-
sem resolver o que fazer. Disse que
não está colocada a co-gestão e que
o governo não abre mão de gover-
nar. Solicitou que a Fasubra apre-
sentasse sua proposta sobre a movi-
mentação do nível C.

A bancada sindical colocou que a
Fasubra discutiu com a Andifes, onde
apresentou uma proposta que foi le-
vada ao ministro da Educação e do
Planejamento, que, caso o governo
dialogasse sobre aumento do piso real
e o ajuste de piso e teto do Nível de

Classificação C, poderíamos resolver
o impasse da greve com poucos acrés-
cimos no custo.

Grupo técnico se reuniu à tardeGrupo técnico se reuniu à tardeGrupo técnico se reuniu à tardeGrupo técnico se reuniu à tardeGrupo técnico se reuniu à tarde
Uma nova reunião do grupo

técnico ficou marcada para a tar-
de do dia seguinte, 24, onde o go-
verno detalharia como resolver a
evolução da tabela nos padrões
onde o que ele afirma ser piso
continuaria com o mesmo valor
de R$ 988, e discutir a solução
para os ajustes necessários no Ní-
vel de Classificação C, tendo colo-
cado de antemão a dificuldade de
evolução salarial nesta classe de-
vido às diferenças de origens dos
cargos e que o limite orçamentá-
rio foi alcançado.

Uma nova reunião de negocia-
ção seria marcada ao fim da reunião
técnica. A Fasubra tem a expectativa
de que esta reunião pudesse acontecer
na segunda-feira, dia 27.

AAAAAssembléia avaliará negociaçãossembléia avaliará negociaçãossembléia avaliará negociaçãossembléia avaliará negociaçãossembléia avaliará negociação
Assembléia geral na terça-fei-

ra, dia 28, às 10h, no Quinhentão,

avaliará resultados da rodada da
semana passada.

Os técnicos-administrativos pre-
sentes na assembléia do dia 24 deci-
diram aprovar a continuidade da gre-
ve, mas não fizeram a avaliação da
negociação com o governo ocorrida
na noite anterior em função de não
haver chegado, até aquele momento,
informe do Comando Nacional.

Os presentes aprovaram o enca-
minhamento à Fasubra sobre a preo-
cupação com a necessidade de envio
à base do relato das negociações logo

após seu término.
Os informes deram conta da par-

ticipação do SINTUFRJ na passeata
do dia 22, na Jornada em Defesa da
Educação e sobre a realização do GT
Educação que discutiu a proposta
da Reitoria para o programa de rees-
truturação e expansão da UFRJ.

Foi aprovada moção de apoio à
greve dos trabalhadores em educação
do Estado do Rio de Janeiro, contrári-
os à proposta salarial apresentada pelo
governo de aumento em 24 parcelas,
apelidada de “Casas Bahia”.

Um documentário de pou-
co mais de 20 minutos, apre-
sentado antes da assem-
bléia, debateu a campanha
pela anulação da privatização
da Vale do Rio Doce. O vídeo
foi produzido por movimen-
tos sociais para mobilizar
para o plebiscito pela anula-
ção do leilão – que acontece
em setembro. A Vale foi leiloa-
da em 1997, quando FHC
encabeçou uma política de

Vídeo “A Vale é nossa” abre assembléia
privatização de 70% do patri-
mônio nacional. Valia R$ 92
bilhões e foi vendida por pou-
co mais de R$ 3 bilhões. Mais
de 100 ações na Justiça
questionam a legalidade do
leilão. O Tribunal Regional
Federal de Brasília pretende
apurar se houve vícios no
edital da venda.

O acesso ao vídeo pode
ser feito pelo site do SINTU-
FRJ (www.sintufrj.org.br).

EM BRASÍLIA. Na mesa de negociação, quinta-feira, os representantes do governo revelaram pouco-caso com os trabalhadores

O plebiscito histórico sobre os destinos da Vale do Rio Doce está mobilizando o país de norte a sul   Páginas 4 e 5

Publicamos a íntegra do anteprojeto elaborado pela Reitoria para o programa de reestruturação da UFRJ   Páginas 6, 7, 8, 9 e 10

O seminário sobre ações afirmativas e democratização do acesso à universidade joga um outro olhar sobre o assunto   Página 12

Foto: Raquel Carlucho
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A Vale é Nossa
Foto: Niko Júnior

A campanha “A Vale é
Nossa”, pela nulidade do
leilão da Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), chega
a um momento decisivo.
Na Semana da Pátria, en-
tre os dias 1º e 7 de setem-
bro, será realizado o plebis-
cito popular que irá deba-
ter com os trabalhadores
qual deve ser o destino da
Vale do Rio Doce.

No Brasil, é a terceira experiên-
cia de um plebiscito de caráter po-
pular. O primeiro, em 2000, abor-
dou o pagamento da dívida públi-
ca e teve como resultado mais de
95,6% dos votos a favor de uma
auditoria da dívida externa brasi-
leira. O mais recente, em 2002, so-
bre a Área de Livre Comércio das
Américas (Alca), acordo de livre-
comércio entre os países do conti-
nente, com exceção de Cuba. O tra-
tado foi barrado com o auxílio da
mobilização popular. No plebisci-
to, 98,32% dos mais de 10 milhões
votantes disseram não ao tratado.
Agora, campanha pela anulação
do leilão da Vale traz em si debates
dos plebiscitos anteriores, como a
problemática da dívida pública (ex-
terna e interna), e também acres-
centa temas como tarifa de ener-
gia e reforma da Previdência. O
ambiente é favorável. Uma pesqui-
sa do Instituto GPP, encomendada
curiosamente pelo DEM (o velho
PFL), revelou que 50,3% dos brasi-
leiros são a favor da retomada da
Vale pelo governo brasileiro. So-
mente 28,2% são contra. E 21,5%
disseram não saber responder. De
acordo com a Lei de Ação Popular,
a possibilidade de nulidade do lei-
lão existe. Esta chance foi reaberta
pela Justiça, em 2005.

Venda fraudadaVenda fraudadaVenda fraudadaVenda fraudadaVenda fraudada
Pauta unificadora de diferen-

tes forças de esquerda, o plebiscito
sobre a Vale dá continuidade ao
ato do dia 23 de maio, quando as
organizações saíram às ruas
com a pauta de “nenhum direito a
menos”. Os movimentos sociais
definiram para os meses de agosto
e setembro a campanha como prio-
ridade. A luta pela retomada da
Vale reúne 62 organizações, enti-
dades e sindicatos nacionais, sem
contar os comitês estaduais e re-
gionais. O debate sobre o plebiscito
conflui, por exemplo, com a idéia
de soberania popular, trabalho pe-
dagógico e mobilização, presentes
no Grito dos Excluídos, que ocorre
na Semana da Pátria (1º a 7 de
setembro).

A lembrança da venda irregu-
lar da Companhia está na memó-
ria mesmo daqueles que não parti-
cipam de uma organização especi-
ficamente, mas que vão organizar
o plebiscito na sua localidade. É
possível organizar o plebiscito nos

bairros, sindicatos, associações de
moradores. No momento, todos os
estados do país possuem ao menos
um comitê estadual, outros pos-
suem também comitês locais, re-
gionais e setoriais.

A participação popularA participação popularA participação popularA participação popularA participação popular
“Queremos plantar a semente

de uma democracia direta. O obje-
tivo do plebiscito é criar gosto pela
participação”, aponta Ari Alberti,
do Grito dos Excluídos.  O plebisci-
to popular pela nulidade do leilão
da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) – uma venda considerada
irregular em 104 ações populares –
parte de uma possibilidade real,
quando as ações populares que es-
tavam arquivadas foram reabertas
pela Justiça. No entanto, o princi-
pal aspecto dessa campanha é o
trabalho pedagógico com a popu-
lação. “Existe a questão judicial,
que é importante, mas não dá para
negar que no nosso país, a escola, a
mídia, a TV, a rádio não educam,
ao contrário, desconstroem qual-
quer processo de participação po-
pular. Hoje, o denuncismo e o es-
petáculo da mídia criaram um des-
gaste da democracia representati-
va; então, queremos plantar a se-
mente de uma democracia direta.
O objetivo do plebiscito é criar gos-
to pela participação”, aponta Ari
Alberti, da coordenação do grito dos
Excluídos.

Como ressalta o economista
Marcos Arruda, que participou da
organização dos dois primeiros ple-
biscitos, a consulta popular não se
trata do trabalho de um instituto
de pesquisa, e sim de um trabalho
pedagógico com a população.
Como resultados concretos, o ple-
biscito no ano de 2002 contribuiu
com êxito para a mobilização con-
tra a Área de Livre Comércio das
Américas (Alca) e contra a instala-
ção de uma base militar do exérci-
to dos Estados Unidos em Alcânta-
ra, no Maranhão.

Resultado será entregue aos três Poderes da República
A entrega dos resultados sobre

a Anulação do Leilão da Compa-
nhia Vale do Rio Doce será no dia
25 de setembro, por uma ampla
comissão formada pelas entida-
des-membros da campanha, aos
três Poderes (Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário). Antes, estão pre-
vistos atos nos estados, no dia 24,
em várias cidades. A campanha
pela retomada da Vale não se es-

gota no plebiscito popular, na pri-
meira semana de setembro.

Entenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o caso
“Em 1997, a Companhia Vale

do Rio Doce foi fraudulentamen-
te privatizada, ação que o governo
e Poder Judiciário podem anular.
A Vale deve continuar nas mãos
do capital privado?”A resposta será
dada pelo povo brasileiro no ple-

biscito popular. O Tribunal Re-
gional Federal, em Brasília, já
acatou a nulidade da avaliação
do valor da “venda” da Vale, feita
pelo desgoverno de FHC em 1997
por míseros R$ 3,3 bilhões ao ca-
pital privado. Na época, o patri-
mônio da Companhia era calcu-
lado em R$ 92,64 bilhões, 23 ve-
zes o valor pelo qual foi vendida.
Estudos independentes estimam

que este valor – devido às rique-
zas minerais do subsolo sob
controle da empresa – possa
chegar a R$ 1 trilhão. Hoje, os
estrangeiros controlam 65% das
ações preferenciais da empresa
(que têm preferência na distri-
buição dos lucros). A ação judi-
cial revigora a campanha para
reverter esse assalto ao patrimô-
nio público.

QUARTA-FEIRA, 22.
Manifestantes realizam ato
diante da sede da Vale do

Rio Doce no Centro da
cidade. O assalto ao

patrimônio do povo brasileiro
foi mais uma vez denunciado
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SINTUFRJ participa do

Na assembléia de terça-feira, dia 21,
os trabalhadores da UFRJ decidiram que a
consulta seja feita por meio de apenas
uma pergunda, conforme orientação da
CUT. Esta semana o Comando Local de
Greve definirá a organização do plebiscito
na UFRJ. A seguir, a reprodução dos dois
textos (com visões diferentes) distribuídos
durante a assembléia sobre a questão.

plebiscito em setembro
Nesta luta pela defesa da sobe-

rania nacional e dos interesses do
povo brasileiro, conseguimos que o
Tribunal Regional Federal, em Bra-
sília, acatasse a nulidade da ava-
liação do valor da venda da Vale,
doada criminosamente pelo des-
governo FHC em 1997, por míseros
R$ 3,3 bilhões ao capital privado,
quando na época o patrimônio da
Companhia era calculado em qua-
se R$ 100 bilhões. A ação judicial é
um elemento que revigora a cam-
panha para reverter o assalto e anu-
lar o leilão da maior produtora e
exportadora de minério de ferro do

mundo, essencial para o desenvol-
vimento nacional.

É um grande desafio enfrentar
e derrotar os interesses econômicos,
a manipulação e o silêncio ergui-
dos por amplos setores da mídia e
das forças conservadoras. Cabe aos
companheiros e companheiras da
Central Única dos Trabalhadores
somarem força e consciência nesta
campanha do plebiscito, organi-
zando-o nos locais de trabalho e
nas ruas, esclarecendo e debatendo
com toda a população e buscando
o maior número possível de votos.

A coleta de votos do plebiscito

ocorrerá entre os dias 1º e 7 de se-
tembro de 2007. De acordo com as
deliberações da Executiva Nacio-
nal da CUT, e com o debate cons-
truído na CMS e na Coordenação
Nacional da Campanha, a orien-, a orien-, a orien-, a orien-, a orien-
tação é que o movimento sin-tação é que o movimento sin-tação é que o movimento sin-tação é que o movimento sin-tação é que o movimento sin-
dical cutista trabalhe apenasdical cutista trabalhe apenasdical cutista trabalhe apenasdical cutista trabalhe apenasdical cutista trabalhe apenas
com uma perguntacom uma perguntacom uma perguntacom uma perguntacom uma pergunta, posição
acompanhada pela plenária nacio-
nal da campanha em reunião rea-
lizada no dia 28 de julho em São
Paulo, o que entendemos que for-
talece a campanha pela anulação
do leilão. Outras entidades do mo-
vimento popular, e até algumas

regiões, poderão, a seu critério, tra-
balhar com mais questões.

A pergunta unitária que cons-
tará nas cédulas produzidas pelo
movimento sindical cutista, em
conjunto com diversas entidades
dos movimentos populares que
compõem a CMS, é a seguinte:

EM 1997, A COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE - PATRIMÔNIO
CONSTRUÍDO PELO POVO BRASI-
LEIRO - FOI FRAUDULENTAMEN-
TE PRIVATIZADA, AÇÃO QUE O GO-
VERNO E O PODER JUDICIÁRIO
PODEM ANULAR.

A VALE DEVE CONTINUAR NAS
MÃOS DO CAPITAL PRIVADO?

A CUT, além de produzir cé-
dulas, irá disponibilizar a arte em
nossa página <www.cut.org.br>
para que todas as Entidades filia-
das, o conjunto da militância cu-
tista, a reproduzam maciçamen-
te. Ainda, outros materiais da cam-
panha poderão ser também obti-
dos na página.

Assina:
Direção Nacional da CUTDireção Nacional da CUTDireção Nacional da CUTDireção Nacional da CUTDireção Nacional da CUT

Agora é a hora de realizarmos um grande plebiscito
pela anulação do leilão da CVRD!

A VALE É NOSSA, E OS DIREITOS SOCIAIS TAMBÉM!
Em defesa da construção nacional unitária do Plebiscito Popular

Mais que uma pesquisa de opi-
nião, o Plebiscito Popular é uma
ferramenta muito valiosa de dis-
cussão com a população, um ins-
trumento de acumulação de for-
ças, de ampliação das discussões
junto à grande massa explorada. O
Comitê Nacional da Campanha
indicou a realização de quatroquatroquatroquatroquatro
perguntasperguntasperguntasperguntasperguntas, de extrema importân-
cia para o povo brasileiro:

1 – Em 1997, a Companhia
Vale do Rio Doce foi fraudulenta-
mente privatizada, ação que o Go-
verno e o Poder Judiciário podem
anular.  A Vale deve continuar nas
mãos do capital privado?

 2 – O Governo deve continuar
priorizando o pagamento dos juros

da dívida externa e interna, em vez de
investir na melhoria das condições de
vida e trabalho do povo brasileiro?

 3 – Você concorda que a ener-
gia elétrica continue sendo explo-
rada pelo capital privado, com o
povo pagando até 8 vezes mais que
as grandes empresas?

 4 – Você concorda com uma
reforma da Previdência que retire
direitos dos trabalhadores /as?

Esta orientação do Comitê Na-
cional da Campanha é seguida na-
cionalmente pelo MST, Jubileu
Sul, Pastorais Sociais da Igreja,
Consulta Popular, Grito dos Ex-
cluídos, MAB, Conlutas, Intersin-
dical, demais setores da Assembléia
Popular, entre outros.

A POLÊMICA COM A CUTA POLÊMICA COM A CUTA POLÊMICA COM A CUTA POLÊMICA COM A CUTA POLÊMICA COM A CUT
A Central Única dos Trabalha-

dores rompeu com esta construção
unitária, orientando suas bases a
trabalhar apenas com a pergunta
da Vale (decisão acompanhada
pela UNE – braço do governo no
movimento estudantil).

Como se sabe, a CUT recebe vul-
tuosas verbas do governo Lula, e o
apóia, dando sustentação às suas
políticas no seio do movimento sin-
dical. O “problema” é que o con-
junto das perguntas coloca em che-
que a implementação das políti-
cas do governo Lula, que tira di-
nheiro do nosso plano de carreira
para entregar aos banqueiros, e que
está preparando uma nova refor-
ma da Previdência (com o apoio

da CUT, que integra o Fórum Na-
cional da Previdência, responsável
pela elaboração de mais este ata-
que).

O FALSO ARGUMENTO DAO FALSO ARGUMENTO DAO FALSO ARGUMENTO DAO FALSO ARGUMENTO DAO FALSO ARGUMENTO DA
“SIMPLICIDADE”“SIMPLICIDADE”“SIMPLICIDADE”“SIMPLICIDADE”“SIMPLICIDADE”

A CUT argumenta que não se-
guirá a orientação nacional do
Comitê por uma questão tática,
por ser mais simples trabalhar com
uma pergunta só. Perguntamos
então o que pensam sobre o vito-
rioso plebiscito de 2002, quando
mais de 10 milhões votaram con-
tra a ALCA, mas também contra a
cessão da base de Alcântara aos EUA
e contra o pagamento das dívidas.

Não houve dificuldades, à épo-
ca, em fazer mais de uma pergun-

ta ao povo, mas agora a CUT diz
que haverá. Está claro que se trata,
na verdade, de uma opção política
de afastar Lula das reivindicações
populares. Mas não é poupando o
governo de plantão, atual respon-
sável pela implantação das políti-
cas neoliberais, que avançaremos
na transformação de nossa socie-
dade. A UFRJ deve dizer não à divi-
são cutista, votando pelas quatro
perguntas!

Assinam:
Os propositores doOs propositores doOs propositores doOs propositores doOs propositores do

plebiscito com 4 perguntasplebiscito com 4 perguntasplebiscito com 4 perguntasplebiscito com 4 perguntasplebiscito com 4 perguntas
na UFRJna UFRJna UFRJna UFRJna UFRJ
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Olho vivo: o Reuni vem aí
VVVVVocê sabe que o projeto de reestruturação e expansão da UFRJ pode afetar a sua vida?ocê sabe que o projeto de reestruturação e expansão da UFRJ pode afetar a sua vida?ocê sabe que o projeto de reestruturação e expansão da UFRJ pode afetar a sua vida?ocê sabe que o projeto de reestruturação e expansão da UFRJ pode afetar a sua vida?ocê sabe que o projeto de reestruturação e expansão da UFRJ pode afetar a sua vida?

Reproduzimos integralmente nas páginas seguintes o anteprojeto de reestruturação e expansãoReproduzimos integralmente nas páginas seguintes o anteprojeto de reestruturação e expansãoReproduzimos integralmente nas páginas seguintes o anteprojeto de reestruturação e expansãoReproduzimos integralmente nas páginas seguintes o anteprojeto de reestruturação e expansãoReproduzimos integralmente nas páginas seguintes o anteprojeto de reestruturação e expansão
da UFRJ proposto pela Reitoria para o qual a categoria deve dedicar especial atençãoda UFRJ proposto pela Reitoria para o qual a categoria deve dedicar especial atençãoda UFRJ proposto pela Reitoria para o qual a categoria deve dedicar especial atençãoda UFRJ proposto pela Reitoria para o qual a categoria deve dedicar especial atençãoda UFRJ proposto pela Reitoria para o qual a categoria deve dedicar especial atenção

A Reitoria divulgou
no início de agosto seu
anteprojeto de reestru-
turação e expansão da
UFRJ para adesão ao
Reuni. Chamado de A
Universidade Necessá-
ria, o projeto se propõe
a mais: a ser “um proje-
to para o Rio de Janeiro
e para o Brasil”.

Trata-se de um proje-
to que poderá definir
profundas mudanças
estruturais – acadêmi-
cas, físicas e adminis-
trativas – que podem

afetar a vida de muita
gente. Ele envolve pro-
postas – muitas das
quais polêmicas – como
a criação de cursos de
curta duração ou a con-
centração das unidades
no campus do Fundão,
que trarão para a Uni-
versidade milhares de
pessoas. A derrubada de
prédios na Praia Verme-
lha também está em pau-
ta. Haverá infra-estrutura
(transporte, refeição, se-
gurança, etc.) que supor-
te mudanças assim? Por

que destruir prédios na
Praia Vermelha? E os cur-
sos de curta duração?
Esses e inúmeros outros
questionamentos come-
çam a tomar corações e
mentes, no que promete
se constituir num inten-
so período de debates na
UFRJ.

Na sessão do Conse-
lho Universitário do dia
23, o reitor informou
que foram ampliados os
prazos e propôs que o
tempo determinado para
as audiências também

fosse estendido. Elas
seriam realizadas dia 10
de setembro na Praia
Vermelha, dia 11 no CCS
e dia 17 no IFCS. Mas
haverá também discus-
são até o fim de setem-
bro com a participação
do reitor em unidades e
centros.

No dia 11 de outubro,
o resultado dessa dis-
cussão chegará ao Con-
suni. Se não fechar, no
dia 18 haverá nova reu-
nião e, se necessário,
outra no dia 25.

O projeto apresentado pela Reitoria traz propostas a serem implemen-
tadas em etapas. O primeiro módulo, em três anos, o segundo em quatro
e o terceiro em cinco.

No primeiro módulo - No primeiro módulo - No primeiro módulo - No primeiro módulo - No primeiro módulo - aumento do número de vagas oferecidas em
cursos semipresenciais, através de ampliação da participação da UFRJ no
consórcio CEDERJ. Quanto a este ponto, a discussão é de que podemos ter
um programa da UFRJ e não apenas mais vagas no CEDERJ. Há os que
defendem sair do CEDERJ, outros são contra os cursos semipresenciais.

No segundo módulo - No segundo módulo - No segundo módulo - No segundo módulo - No segundo módulo - criação dos Ciclos básicos – com a qual há
várias pessoas de acordo, mas que são contrárias à proposta de bacharela-
dos interdisciplinares (ponto que se visualiza no terceiro módulo). A
extinção da estrutura departamental e separação das atividades adminis-
trativas e acadêmicas existentes nos departamentos. Deve haver polêmica
também quanto à proposta de democratização de acesso para alunos da
escola pública.

No terceiro módulo – No terceiro módulo – No terceiro módulo – No terceiro módulo – No terceiro módulo – introdução de modalidades de ensino de
graduação com terminalidade breve (com criação de duas mil vagas) e
implantação do sistema de atividades interdisciplinares em comunidade,
com crédito obrigatório.

A concentração de toda UFRJ no Fundão é
um ponto do projeto que promete pegar fogo.
Os ânimos nos campi fora do fundão come-
çam a esquentar. As unidades começam a dis-
cutir calorosamente, mas há uma série de
outras propostas que merecerão atenção da
comunidade.Segundo o documento da Reito-
ria, a concentração das atividades de ensino e
pesquisa na Cidade Universitária não signifi-

No dia 21, o grupo de trabalho
de Educação do SINTUFRJ se reuniu
para iniciar a análise do anteproje-
to. A principal crítica foi no que se
refere à metodologia para sistema-
tização das críticas e sugestões.

Como aqueles que não são con-
selheiros de centros e unidades ou
não têm cargos podem participar
da discussão? Como suas sugestões

e críticas serão incluídas no proje-
to? A metodologia não garante a
participação do conjunto da co-
munidade universitária nos fóruns
e tampouco é clara como se dará a
sistematização do que chegará ao
Conselho, para que se garanta a
inclusão ou rejeição de propostas.

Mas os técnicos-administrati-
vos não devem se conformar. Todos

devem se inteirar do projeto e par-
ticipar de qualquer iniciativa apre-
sentando críticas ou sugestões.

O GT sugeriu a realização de
um seminário para esclarecer a ca-
tegoria (a data deve ser confirma-
da em breve). O GT-Educação se
reúne novamente nesta terça, dia
28, às14h, na subsede do SINTUFRJ
no HU.

GT critica metodologia

Transferência para o Fundão
ca o abandono dos locais e instalações em
que se desenvolveu historicamente e que ha-
verá preservação deste patrimônio com rede-
finição de seus usos. O Palácio Universitário,
por exemplo, deverá ser esvaziado e restaura-
do para abrigar museu, atividades culturais;
os prédios da Psicologia e da Escola de Serviço
Social e do CFCH deverão ser demolidos e seus
cursos localizados na Cidade Universitária.

As etapas previstas

Veja o cronograma de discussões na página 10Veja o cronograma de discussões na página 10Veja o cronograma de discussões na página 10Veja o cronograma de discussões na página 10Veja o cronograma de discussões na página 10
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
O anteprojeto que ora apresentamos tem

por finalidade proporcionar ampla e fecun-
da discussão na Universidade Federal do Rio
de Janeiro, de modo a permitir a elaboração
de um Projeto de Reestruturação e Expansão
que seja, de fato e de direito, um projeto
maduro, legítimo e, principalmente, ade-
quado às nossas necessidades e responsabili-
dades, atuais e futuras.

Em sua elaboração, foram consideradas
as inúmeras propostas emanadas das unida-
des e incorporadas as diretrizes e estratégias
recomendadas pela comissão constituída pelo
Conselho Universitário para Análise do
Plano de Desenvolvimento da Educação1 e
que fazem parte de seu relatório final, aprova-
do pelo Conselho Universitário em sessão ex-
traordinária, realizada em 19 de julho de
2007. O documento também se apóia na Pro-
posta de Plano Qüinqüenal de Desenvolvi-
mento para a UFRJ, elaborada pela Reitoria
e amplamente discutida em todas as unida-
des da UFRJ, ao longo do ano de 2006, com
vistas à elaboração do, já agora tardio, Plano
de Desenvolvimento Institucional da UFRJ.

Por sua natureza, portanto, e levando
em conta esses antecedentes, o escopo do
anteprojeto vai muito além tanto das orien-
tações contidas no Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE) quanto do De-
creto que instituiu o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI); trata-se,
de fato, de elaborar um programa capaz de
unir a Universidade Federal do Rio de Janei-
ro e levá-la às transformações que a realida-
de objetiva e nossa consciência acadêmica
exigem, renovando e fortalecendo os víncu-
los que nos ligam à sociedade brasileira.
Caberá ao Governo federal — em especial
ao Ministério da Educação — mas não só a
eles — também ao governo estadual, aos
governos municipais da Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro e à sociedade como
um todo — estabelecer as condições de apoio
a nossa proposta.

O encaminhamento da discussão do an-
teprojeto deve pautar-se pelos prazos e meto-
dologia definidos pelo Conselho Universitá-
rio, na sessão extraordinária já mencionada,
que prevêem sua apresentação e discussão
em reuniões a serem organizadas no âmbito
dos Centros e Unidades, Conselhos Superio-
res (CEG e CEPG) e entidades de representa-
ção dos três segmentos (DCE, APG, ADUFRJ e
SINTUFRJ), durante o período de 1º a 30 de
agosto de 2007; na seqüência, no período de
1º a 15 de setembro, serão realizadas três
audiências públicas (uma no Campus da
Cidade Universitária, outra na Praia Verme-
lha e a última em uma das unidades do
Centro da Cidade). Em seguida, nova reda-
ção será dada ao anteprojeto, de modo a
incorporar as críticas e sugestões apresenta-
das, e o novo documento será levado ao Con-

selho Universitário, para ser apreciado na
sessão ordinária de 27 de setembro.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
A discussão sobre a missão e os destinos

da Universidade não ocorre exclusivamente
em nosso país. Na verdade, a Universidade,
enquanto instituição, é tema de debate em
todas as partes do mundo. Duas ordens de
problemas — ambas sem precedentes na
história da humanidade — alimentam o
debate atual.

A primeira tem a ver com a aceleração do
desenvolvimento científico e tecnológico e
com a forma como a instituição universitá-
ria deve-se estruturar para dar conta desse
desafio. Ultrapassamos a época da multidis-
ciplinaridade e da interdisciplinaridade para
atingirmos a época da transdisciplinarida-
de, que significa uma nova relação entre os
conhecimentos. A transdisciplinaridade não
elimina nem a disciplina nem os enfoques
multi e interdisciplinares, mas os transfor-
ma, subordina e reorganiza.

A segunda ordem de problemas tem a ver
com a expansão sem precedentes que a edu-
cação superior alcança em todo o mundo,
principalmente mas não só, nos países do
centro capitalista. Em vários países da Amé-
rica, da Europa e da Ásia, o percentual de
jovens, com idade entre 18 e 24 anos, que
cursam instituições de educação superior, já
ultrapassou a casa dos 60 por cento. Tornan-
do-se um direito universal, a que todos po-
dem ter acesso, a Universidade já não pode
pensar-se como um mecanismo de produção
ou reprodução de elites.

Da convergência desses dois processos tor-
na-se imperioso, para a instituição universi-
tária, rediscutir-se e reconceituar-se. Temas
que vão da natureza do ensino ministrado às
demandas por qualificação profissional, da
estrutura departamental à flexibilização
curricular estão na ordem do dia em todos os
países do mundo.

Não poderia ser diferente no Brasil. Aqui,
contudo, o impacto desses processos se dá em
uma estrutura de educação superior e em um
sistema universitário que se caracteriza por ser
tardio, carente de autonomia, precarizado pela
insuficiência de recursos, desarticulado do sis-
tema produtivo, voltado quase que exclusiva-
mente para a formação profissional, frag-
mentado e elitista, à medida em que apenas
10% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos
têm acesso à educação superior. Na verdade,
todas essas características não passam de faces
de uma mesma moeda.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro
não foge à regra; ao contrário, talvez seja seu
mais representativo e exitoso exemplo. A his-
tória da primeira universidade brasileira teve
início em 07 de setembro de 1920, quando as
Escolas de Medicina, Politécnica e de Direito
foram reunidas, por decreto, sob o nome de
Universidade do Rio de Janeiro. Reformula-

ções e ampliações posteriores a renomearam
como Universidade do Brasil, e, depois, como
Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas
não conseguiram superar o caráter fragmen-
tário presente na sua formação e cuja per-
manência ainda hoje pode ser percebida.

Sua trajetória, no entanto, ainda que pa-
decesse da ausência de uma perspectiva de
integração mais forte, permitiu que ela se
desenvolvesse, de modo bastante significativo,
em várias áreas de atuação e conseguisse con-
solidar forte prestígio através da qualidade do
seu trabalho nos campos das Ciências, da Tec-
nologia, das Artes e da Cultura. Sua compro-
vada capacidade de atrair talentos e agregar
conhecimentos, permite-lhe hoje desfrutar de
incontestável reconhecimento quanto à qua-
lidade do seu desempenho na formação de
recursos humanos graduados e pós-gradua-
dos, ao importante papel no desenvolvimento
de pesquisas científicas e tecnológicas de fron-
teira e a uma substantiva produção cultural e
artística de elevado padrão.

O momento por que passa o país atual-
mente encerra graves dificuldades e contra-
dições. Mesmo no âmbito da educação supe-
rior, em que avanços podem ser registrados –
com a recuperação parcial dos orçamentos, a
criação de condições para o diálogo amplo e
aberto e a retomada do protagonismo do
sistema público  – ainda persistem vários
dos obstáculos e entraves que dificultaram o
desenvolvimento das universidades federais.
Mesmo assim, o acúmulo de iniciativas por
parte do Governo Federal cria uma oportuni-
dade sem precedentes para que a UFRJ possa
avaliar-se, profunda e radicalmente, e pro-
por, sem capitulação, mas também sem sec-
tarismo, as transformações que lhe são exi-
gidas. A Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro pretende superar o quadro de limita-
ções que lhe foi imposto e responder ao desa-
fio colocado pela sociedade contemporânea
com um projeto de transformação, capaz de
prepará-la para um futuro marcado pela
transdisciplinaridade e pela universalização
da educação superior.

O anteprojeto do Programa de Reestru-
turação e Expansão da UFRJ aqui formu-
lado reconhece as possibilidades e potencia-
lidades existentes no atual estágio da UFRJ
bem como as oportunidades que se abrem,
propondo por isso as linhas de desenvolvi-
mento necessárias para sua qualificação e
organizando-a para as demandas que o país
já lhe está colocando. Tal programa tem que
ser necessariamente ousado e criativo, desen-
volvendo-se, principalmente, ao longo dos
seguintes eixos irradiadores:

  Expansão e reestruturação, com ga-
rantia de qualificação crescente das ativida-
des de ensino de graduação e de pós-gradua-
ção, pesquisa e extensão, ampliando vagas,
permitindo a difusão de uma cultura hu-
manística e crítica, criando novas alternati-
vas e trajetórias de formação profissional e

buscando novos paradigmas acadêmicos de
educação superior.

  Redefinição dos mecanismos de acesso
à Universidade, alternativos e complemen-
tares às provas vestibulares, que permitam     o
aproveitamento em nossos cursos de jovens
hoje excluídos por razões de renda e o avanço
em direção à universalização do ensino su-
perior.

  Redefinição da estrutura de organiza-
ção e de administração acadêmica, para tor-
nar a UFRJ ainda mais comprometida com
o estágio atual e futuro da evolução do co-
nhecimento e da dinâmica de gestão desse
conhecimento;

  Reordenamento espacial das unidades
acadêmicas, compatível com o conjunto de
objetivos identificados acima e adequado à
indução das transformações planejadas.

Nesse sentido, retomaremos o projeto ori-
ginal de implantação da UFRJ no seu cam-
pus da Ilha da Cidade Universitária, a partir
de uma visão que não é patrimonial, mas,
ao contrário, essencialmente acadêmica.
Mesmo em um mundo em que o conheci-
mento circula em redes virtuais e nos coloca
instantaneamente em contato com tudo o
que se passa em qualquer ponto do planeta,
a convivência é indispensável para aproxi-
mar pessoas, eliminar barreiras e derrubar
muros, criando a matéria-prima indispen-
sável a uma verdadeira cultura universitá-
ria. O término das obras da Cidade Universi-
tária permitirá constituir-se ali o locus ade-
quado para a transformação da UFRJ em
uma universidade aberta, democrática, de
qualidade e acessível a todas as camadas da
população.

O término das obras da Cidade Universi-
tária terá, ademais, um significado, um
impacto e uma importância que irão muito
além     de seus aspectos exclusivamente acadê-
micos. A realização de um conjunto articu-
lado e simultâneo de investimentos na Ilha
da Cidade Universitária, no montante aqui
previsto, terá efeitos positivos sobre o empre-
go e a renda na região; o aumento do fluxo
de estudantes, servidores técnico-administra-
tivos e professores — além dos que decorrem
da expansão do CENPES — ampliará o pa-
pel da Ilha na integração entre várias áreas
da cidade; a proximidade com a Baixada
Fluminense — área das mais densamente
povoadas do país e que não possui nenhuma
universidade pública — nos permitirá su-
prir essa carência, ampliando os vetores de
integração e contribuindo para diluir as fron-
teiras da “cidade partida”.

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
A elevada qualidade das atividades de

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas
pela UFRJ não oculta as dificuldades e pro-
blemas que a instituição enfrenta para cum-
prir sua missão institucional e tornar-se uma
verdadeira “construtora de futuros”. Alguns
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
“A minha casa pobre é rica em quimera”.

Carlos Drummond de Andrade

* Com esse título,pretendemos homenagear o Professor Darcy Ribeiro, antropólogo e educador, criador da Universidade Nacional de Brasília e batalhador incansável pela reforma da universidade brasileira. Ver Darcy
Ribeiro: A Universidade Necessária;  Editora Paz e Terra; Rio de Janeiro: 1975.
1 A Comissão foi criada pela Portaria nº 1.345, de 2 de maio de 2007, e retificada pela Portaria nº 1.440, de 17 de maio de 2007. Dela fizeram parte Ângela Rocha dos Santos (presidente), Anita de Sá Benevides
Braga Delma, Fernando Augusto de Noronha Castro Pinto, Luiz Felipe de Souza Coelho, Ana Maria de Almeida Ribeiro, Jonatas Peixoto, Paulo Andréas Buckup, Márcia Couri, Walcy Santos, Lucia Helena Alva-
rez, Osman Feitosa da Silva, Luiz Antonio Constant Rodrigues da Cunha, Erickson Rocha e Almendra, Luanda Chaves Botelho, Milton Sergio Santos Madeira, Belkis Valdman, Adalberto Ramon Vieyra e Carlos
Bernardo Vainer.

ANTEPROJETO
APRESENTADO PELA
REITORIA DA UFRJ



8 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 781 - 27 de agosto a 2 de setembro de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

desses problemas decorrem das políticas
equivocadas das últimas décadas; outros, de
sua estrutura peculiar e de seu próprio pro-
cesso de constituição.

Entre os primeiros, podemos destacar:
  as restrições à plena aplicação do

princípio da autonomia universitária, es-
tabelecido pela Constituição Federal em
seu artigo 207;

  a insuficiência dos recursos orçamen-
tários destinados ao custeio e à manutenção
de instalações e equipamentos;

  a inadequação dos mecanismos públi-
cos de financiamento e apoio institucional
à pesquisa, no âmbito dos governos federal e
estadual, que compromete a continuidade
de vários programas;

  a desvalorização do   Estado, a desqua-
lificação do serviço público e a perda de
importância social dos servidores, promovi-
das nos anos noventa e não completamente
revertidas nos últimos anos.

Dentre os problemas relacionados com sua
própria formação e cultura, destacam-se:

  sua organização federativa, com uni-
dades quase autárquicas, desprovidas de es-
truturas integrativas que as capacitem a atuar
coordenadamente;

  a compartimentalização das carreiras
profissionais em escolas auto-suficientes que
desenvolvem a “cultura da propriedade do
estudante”;

  a fragmentação e a tendência ao cres-
cimento das áreas de ensino e pesquisa atra-
vés da proliferação de institutos e órgãos
suplementares, o que gera desperdício de re-
cursos humanos e materiais;

  o caráter instrumental e profissionali-
zante do ensino, destinado a outorgar diplo-
mas para o exercício de profissões, sem que
as ciências básicas possam cumprir seu pa-
pel essencial na formação dos jovens estu-
dantes;

  a estruturação inadequada dos curri-
cula, que obriga o estudante a escolher uma
carreira antes mesmo de ingressar na Uni-
versidade;

  a limitada variedade de carreiras ofe-
recidas à juventude, sem levar em conta as
demandas da sociedade, que exige maior
diferenciação de profissionais de nível su-
perior;

  o caráter “elitista” dos mecanismos de
ingresso, em virtude das restrições às oportu-
nidades de ingresso e da escassez de cursos
noturnos;

  as limitações à efetiva gratuidade do

ensino, pela inexistência de instrumentos
que garantam a estudantes capazes, porém
desprovidos de recursos, condições para dedi-
car-se exclusivamente aos estudos;

  o isolamento entre as unidades da
universidade e entre esta e as demais insti-
tuições e instâncias da sociedade, pela falta
de mecanismos integradores e de instrumen-
tos de comunicação de massa, internos e
externos;

  o caráter burocrático de sua organiza-
ção administrativa, com excessiva regula-
mentação, tanto interna como externa (go-
vernamental), inibidora da criatividade e da
liberdade de iniciativa.

A combinação desses problemas é res-
ponsável pela formação, no interior da UFRJ,
de uma cultura universitária marcada pelo
patrimonialismo e pelo culto à fragmenta-
ção, em que tudo — espaços, instalações,
equipamentos, recursos humanos e até mes-
mo os estudantes — passam a ser apropria-
dos particularizadamente pelas unidades de
ensino e por departamentos.

PRINCÍPIOSPRINCÍPIOSPRINCÍPIOSPRINCÍPIOSPRINCÍPIOS
O desafio que se coloca para a Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro consiste em
enfrentar e superar os problemas apontados
no DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico. Em relação à primeira or-
dem de problemas, cabe, no entanto, obser-
var que estão fora de nossa capacidade de
decisão direta e imediata. No entanto, eles
constituem o programa em torno do qual se
une o sistema federal de educação superior e
que vem sendo reiteradamente apresentado e
defendido pelo conjunto das universidades.
Em relação a ela, cabe intensificar nossa
ação, ampliando na prática os espaços da
autonomia universitária e reforçando a luta
por mais recursos e pela redefinição dos me-
canismos de fomento à pesquisa.

É para a segunda ordem de problemas
que o Programa de Reestruturação ePrograma de Reestruturação ePrograma de Reestruturação ePrograma de Reestruturação ePrograma de Reestruturação e
Expansão da UFRJExpansão da UFRJExpansão da UFRJExpansão da UFRJExpansão da UFRJ     se volta. Ao fazê-lo, no
entanto, cabe reafirmar nossa fidelidade aos
princípios constitutivos da vida universitá-
ria. Só dessa forma poderemos garantir a
preservação dos níveis de excelência que ca-
racterizam as atividades de ensino, pesquisa
e extensão de nossa Universidade, elevar con-
tinuamente a qualidade de seu projeto aca-
dêmico e explicitar seus compromissos com
a sociedade, pensando criticamente a reali-
dade do país e envolvendo-se no debate e na
formulação de políticas públicas. Tais prin-
cípios são:

1. Fidelidade aos princípios básicos da
instituição universitária, em sua experiên-
cia milenar, a saber:

  Respeito aos padrões internacionais de
produção, acumulação e disseminação do
saber;

  Compromisso ativo com a busca de
soluções para os problemas do desenvolvi-
mento social;

  Liberdade de cátedra e de manifesta-
ção do pensamento por todos os membros da
comunidade universitária.

  Subordinação das estruturas de admi-
nistração geral aos objetivos de desenvolvi-
mento acadêmico.

2. Prática cotidiana e ampliação da
autonomia universitária, entendida como
direito a princípios próprios de administra-
ção, democraticamente exercida por seu cor-
po social, sem imposições externas de qual-
quer natureza (públicas ou privadas, nacio-
nais ou internacionais), no que tange à sua
organização interna, à constituição e funcio-
namento de seus órgãos colegiados, à sua
política de ensino, pesquisa e extensão, ao
modo de escolha de seus dirigentes e à defi-
nição de procedimentos para a gestão admi-
nistrativa, financeira e patrimonial, respei-
tados os princípios da impessoalidade, lega-
lidade e publicidade.

3. Afirmação do caráter público da Uni-
versidade, o que significa:

  Garantia da gratuidade do ensino e de
custeio a partir de recursos públicos, oriun-
dos do orçamento fiscal da União;

  Afirmação da natureza pública de
todas as atividades da Universidade;

  Transparência e publicidade nas pres-
tações de contas, tanto no que respeita às
atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e
extensão), quanto no que tange ao uso dos
recursos de que dispõe.

4. Consolidação e ampliação da demo-
cracia institucional interna da Universida-
de, através da representação e participação de
todos os segmentos que compõem a comu-
nidade universitária nos órgãos colegiados
de deliberação e assessoramento.

5. Envolvimento com os níveis de ensi-
no pré-universitários, não apenas em decor-
rência de sua responsabilidade na formação
de professores, mas em conseqüência de sua
responsabilidade social face ao sistema de

ensino como um todo (para isso a Área de
Educação deve assumir atribuições renova-
das, desenvolvendo projetos de experimenta-
ção educacional, de elaboração de material
didático, de implantação de novos métodos
pedagógicos e de formação de docentes
para o terceiro grau, através do desenvol-
vimento de uma verdadeira pedagogia
do ensino superior).

DIRETRIZES GERAISDIRETRIZES GERAISDIRETRIZES GERAISDIRETRIZES GERAISDIRETRIZES GERAIS
As diretrizes gerais em que se apóia o

Programa de Reestruturação e Expansão
da UFRJ são as seguintes:

1. Adequar as estruturas administrati-
va, didático-pedagógica, de pesquisa e de ges-
tão acadêmica da Universidade, de modo a
induzir a transdisciplinaridade e a forma-
ção integral do estudante;

2. Superar a “cultura da fragmenta-
ção”, marca constitutiva da UFRJ, através da
integração completa não só entre as ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão nas diver-
sas áreas de conhecimento e formação pro-
fissional, como ampliando a mobilidade
estudantil e buscando novas formas de con-
vergência entre as próprias áreas de conheci-
mento e de formação profissional, de modo
a permitir uma formação universitária in-
tegral, universal, crítica  e humanista; am-
pliando a mobilidade estudantil,

3. Proporcionar novas modalidades de
formação científica e profissional, difíceis
de ser conseguidas com o sistema fragmen-
tado e unilinear atualmente existente, de
modo a satisfazer as demandas sociais por
novos tipos de habilitação, mediante a com-
binação de linhas de preparação básica com
linhas de desenvolvimento profissional;

4. Eliminar duplicações e redundânci-
as de instalações e equipamentos que enca-
recem o custo do ensino e reduzem a eficácia
do gasto, pela pulverização de recursos;

5. Elevar o grau de comprometimento
social da Universidade, de articulação com
as organizações representativas da sociedade
civil, de integração com os diversos níveis de
governo e com o sistema produtivo do país e,
principalmente, com o sistema de ensino
em todos os níveis.

6. Consolidar o entendimento de que a
extensão, muito mais do que atendimento e
apoio às comunidades, é     um caminho de
mão dupla, no qual a troca de saberes e o
reconhecimento do protagonismo dos que
não dominam o saber acadêmico são nor-
mas constitutivas.
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PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E
EXPANSÃO — METAS PARA O ENSINO,EXPANSÃO — METAS PARA O ENSINO,EXPANSÃO — METAS PARA O ENSINO,EXPANSÃO — METAS PARA O ENSINO,EXPANSÃO — METAS PARA O ENSINO,
A PESQUISA E A EXTENSÃOA PESQUISA E A EXTENSÃOA PESQUISA E A EXTENSÃOA PESQUISA E A EXTENSÃOA PESQUISA E A EXTENSÃO

O eixo organizador do presente progra-
ma visa permitir à UFRJ acompanhar as
rápidas e intensas transformações e evolu-
ções dos agentes geradores e difusores do sa-
ber técnico-científico-artístico-cultural. No
caso específico da UFRJ, a proposta de rees-
truturação permitirá explorar de forma mais
racional e otimizada a atual disponibilida-
de das suas competências e capacitações que

ANTEPROJETO
PARA DISCUSSÃO NA COMUNIDADE DA UFRJ

se multiplicavam, diversificavam e fortale-
ciam a partir de iniciativas com baixo nível
de integração e alto índice de motivação
pessoal ou de grupos. Trata-se, portanto, de
desenvolver um esforço amplo, coordenado e
orientado para a integração das potenciali-
dades, conhecimentos, racionalização de ati-
vidades e maximização dos resultados, cujas
possibilidades já se demonstram bastante
evidentes em diversas áreas de atuação e ob-
jetos de investigação. O Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-
estruturação e Expansão da UFRJestruturação e Expansão da UFRJestruturação e Expansão da UFRJestruturação e Expansão da UFRJestruturação e Expansão da UFRJ in-

clui metas no campo do ensino, da pesquisa
e da extensão.

a) Metas relacionadas ao ensino de gra-
duação:

  aumento do número de matrículas, de
modo a alcançar, no prazo de maturação do
presente ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma,  um patamar corres-
pondente ao dobro do número atual de ma-
trículas;

  ampliação do número de vagas notur-
nas e criação de novos cursos nesse horário,
para otimizar a utilização de infra-estrutu-

ra e melhor atender aos jovens que precisam
trabalhar no horário diurno;

  consolidação do Campus de Macaé e
desenvolvimento de novos experimentos de
interiorização, baseados na bem sucedida
experiência de trabalho articulado com as
prefeituras locais e o governo estadual e de
desenvolvimento das atividades de ensino a
partir da pesquisa e da extensão;

  utilização das novas tecnologias de
educação à distância, em cursos semipresen-
ciais, através de sólida cooperação com as
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demais instituições públicas de ensino
superior do Estado (federais e estaduais);

  redução das vagas ociosas, através de
projeto que investigue de modo rigoroso as
causas da evasão e de políticas ativas de assis-
tência estudantil, incluindo acompanha-
mento tutorial, concessão de bolsas de per-
manência, inclusão digital,  bibliotecas,
moradia e alimentação;

  criação de novos mecanismos de aces-
so à Universidade;

  flexibilização curricular, com redu-
ção de carga horária em sala de aula, de
modo a permitir maior participação dos es-
tudantes em atividades de pesquisa e exten-
são, bem como optar por eletivas que ampli-
em sua formação cultural e humanística;

  atualização dos currículos e práticas
pedagógicas dos cursos já existentes e orga-
nização de novos cursos em sintonia com a
evolução atual e futura do mercado de tra-
balho e já evidente reorganização da estru-
tura e dos agentes dinamizadores dos novos
conhecimentos e saberes.

  aumento da mobilidade estudantil
entre cursos e áreas da UFRJ, bem como em
relação a outras instituições federais de ensi-
no superior.

b) Metas relacionadas ao ensino de pós-
graduação e à pesquisa:

· comprometimento das agências pú-
blicas de fomento à pesquisa e à pós-gradua-
ção com a ampliação do número de bolsas,
de modo a atingir um número de matrícu-
las nos cursos de mestrado e doutorado, no
prazo de maturação do presente Programa,
correspondente ao dobro     do número atual;

  implementação de políticas ativas de
integração ao ensino de graduação, através
de programas de tutoria;

  reforço da política de qualificação dos
laboratórios de pesquisa já existentes e apoio à
implantação de novos laboratórios, reconhe-
cendo a sua importância como espaço primá-
rio onde se consolidam o saber técnico-cientí-
fico e se originam novas descobertas;

  indução de investigações em áreas de
vocação regional, na fronteira do conheci-
mento e estratégicas, através dos pólos de
Química, Informática, Ciências Ambientais,
Biotecnologia, Nanotecnologia e Gestão de
Informação.

c) Metas relacionadas à extensão e à
prestação de serviços:

  democratização da extensão universi-
tária através da participação do público-alvo,
das entidades e movimentos sociais e das
instituições parceiras governamentais e não
governamentais;

  consolidação do caráter acadêmico
das atividades de extensão, dada sua nature-
za indissociável das atividades de ensino e de
pesquisa, através da promoção de atividades
de natureza multi, inter e transdisciplina-
res;

  elaboração e implantação de projetos
integrados às políticas públicas, garantindo
a continuidade e o impacto das ações de
extensão da Universidade;

  aumento na oferta de cursos de quali-
ficação e formação continuada, destinados
prioritariamente aos professores da rede pú-
blica de ensino pré-universitário;

  desenvolvimento de atividades de apoio
e inserção social das comunidades vizinhas
ao Campus da Ilha da Cidade Universitária,
moradores do Complexo da Maré, com a
consolidação das atividades já existentes
(educação, saúde,  assistência social, esporte
e cultura) e criação de novos campos de
atividade (habitação,  saneamento, apoio
jurídico, direitos humanos e cidadania);

  divulgação ampla e sistemática de
todas as formas de conhecimento geradas
pela Universidade;

  ampliação dos serviços de atenção à
saúde prestados pela rede de hospitais da
UFRJ, consolidando sua integração à rede
pública do Sistema Único de Saúde.

REORDENAMENTO ESPACIALREORDENAMENTO ESPACIALREORDENAMENTO ESPACIALREORDENAMENTO ESPACIALREORDENAMENTO ESPACIAL
A evolução histórica da UFRJ acabou por

consolidar uma ocupação física de espaços
localizados, predominantemente, em duas
áreas geográficas — Praia Vermelha e Ilha
da Cidade Universitária — complementada
por uma ocupação heterogênea de vários pré-
dios, em geral históricos e/ou tombados, es-
palhados pela cidade do Rio de Janeiro.  Essa
dispersão geográfica acabou por reforçar a
tendência à fragmentação das atividades aca-
dêmicas.

O objetivo do Programa de Reestrutura-
ção e Expansão da UFRJ, no que tange ao
reordenamento espacial, tem por objetivo
corrigir essa distorção, revendo a atual lógi-
ca de ocupação dos espaços acadêmicos e
retomando o projeto de término das obras de
construção do campus da Ilha da Cidade
Universitária.

Para isso, torna-se necessária uma pro-
funda revisão do Plano Diretor, a fim de
adaptá-lo às novas diretrizes de expansão e
reestruturação. O conceito da nova lógica de
ocupação do espaço combinará integrações
parciais com o de convergência, através do
estabelecimento de eixos que se irradiam em
busca de um centro comum.

ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO EPROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E
EXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃO

1. As transformações aqui propostas, por
sua complexidade e pelo volume de investi-
mentos que exigem, não poderão ser im-
plantadas de um só golpe. Por outro lado, a
ampliação do número de vagas e sua plena
ocupação com garantia de qualidade consti-
tuem-se como exigências ineludíveis da so-
ciedade brasileira. Por isso propomos sua
implementação em módulos superpostos de
modo a darmos conta simultaneamente da
expansão e da reestruturação. Três módulos
estão previstos:

Módulo 1 –Módulo 1 –Módulo 1 –Módulo 1 –Módulo 1 – Objetivo: Implementação
das propostas provenientes das unidades –
Prazo: Até três anos, contados a partir do
início do Programa

Módulo 2 –Módulo 2 –Módulo 2 –Módulo 2 –Módulo 2 – Objetivo: Implantação de
ciclos básicos comuns por grandes áreas, a
saber, CT-CCMN, CFCH-CCJE e CCS – Pra-
zo: Até quatro anos, contados a partir do
início do Programa

Módulo 3 –Módulo 3 –Módulo 3 –Módulo 3 –Módulo 3 – Objetivo: Implantação de
ciclos de graduação de terminalidade breve, de
modo a atender a novos perfis profissionais,
compatíveis com os processos de transdiscipli-
narização do conhecimento e de universaliza-

ção da educação superior – Prazo: Até cinco
anos, contados a partir do início do Programa

2. Constituição de uma Comissão Per-
manente de Acompanhamento das mudan-
ças propostas, representativa de todos os seg-
mentos da Universidade.

3. Realização de fóruns periódicos de
discussão para avaliação do processo de im-
plantação do Programa.

DIRETRIZES PARA O 1º MÓDULO:DIRETRIZES PARA O 1º MÓDULO:DIRETRIZES PARA O 1º MÓDULO:DIRETRIZES PARA O 1º MÓDULO:DIRETRIZES PARA O 1º MÓDULO:
1. Aumento do número de vagas ofere-

cidas em vestibular, para cursos presenciais,
de modo a passar das atuais 6.800 para cerca
de 10.200, em cinco anos, nos termos das
propostas encaminhadas por Centros e Uni-
dades2, mediante:

  Ampliação dos cursos existentes, diur-
nos e noturnos.

  Criação de novos cursos e habilitações
nos horários diurno e noturno.

  Consolidação do Campus de Macaé,
com novos cursos e habilitações.

  Definição e implantação do Campus
de Xerém.

2. Aumento do número de vagas ofere-
cidas em cursos semipresenciais, através da
ampliação da participação da UFRJ no con-
sórcio CEDERJ.

3. Redução das taxas de evasão e da
ociosidade de vagas:

  Implantação da orientação acadêmi-
ca e tutorial para os estudantes de gradua-
ção, com participação dos estudantes de pós-
graduação;

·   Desenvolvimento de uma efetiva po-
lítica de ampliação da cidadania universi-
tária dos estudantes da UFRJ, através de:

o  Construção de uma rede de restauran-
tes na Cidade Universitária;

o  Construção de novos alojamentos para
estudantes de graduação e de pós-graduação;

o  Melhoria das condições de transporte
interno na Cidade Universitária;

o  Consolidação e ampliação do progra-
ma de bolsas para estudantes de graduação,
em várias modalidades;

o  Ampliação dos espaços de convivência
e políticas ativas de acesso à cultura, ao
esporte e ao lazer;

o  Investimento na melhoria da infra-
estrutura e na atualização dos acervos das
bibliotecas da Universidade;

o  Ampliação dos laboratórios de infor-
mática, destinados aos estudantes de gradu-
ação, e extensão da rede a todos os pontos da
Ilha da Cidade Universitária;

  Implantação de políticas ativas para o
aproveitamento de vagas ociosas;

  Abertura de vagas ociosas para servidores
técnico-administrativos da UFRJ matricula-
dos em outras instituições de ensino superior,
através de rigoroso processo seletivo.

4. Revisão das normas estatutárias e re-
gimentais, bem como dos regulamentos e
procedimentos adotados pelos Conselhos Su-
periores e pela Administração Central, de
modo a permitir a flexibilização curricular
e a integração acadêmica.

5. Implantação de medidas para inclu-
são de estudantes com necessidades especi-
ais, particularmente no que respeita à aces-
sibilidade.

6. Articulação entre o ensino de gradu-

ação e a educação básica, mediante:
  Implantação de programa de bolsas

para estudantes de licenciatura;
  Ações efetivas de melhoria e valoriza-

ção das licenciaturas;
  Apoio ao desenvolvimento do Colégio

de Aplicação e elaboração de projeto para
implantação de complexo de educação in-
fantil e ensino fundamental, médio e técni-
co no Campus da Cidade Universitária;

  Oferta de vagas de graduação para
professores da rede pública de educação bási-
ca, com dispensa de vestibular;

  Integração com as Secretarias Esta-
dual e Municipal de Educação, com vistas
ao desenvolvimento de projetos de melhoria
dos sistemas de educação no Rio de Janeiro.

7. Integração com os programas de pós-
graduação e pesquisa da UFRJ:

  Implantação de programas tutoriais
com alunos de pós-graduação em discipli-
nas de apoio à graduação;

  Acesso de alunos de graduação, com
rendimento escolar elevado, a disciplinas de
pós-graduação, com validação posterior dos
créditos;

  Ampliação do programa de bolsas de
pós-graduação alocadas pelas agências gover-
namentais de fomento à pesquisa, bem como
as apoiadas por recursos de outras fontes.

8. Implantar o sistema de avaliação
permanente das atividades acadêmicas da
UFRJ, em especial para os cursos de gradu-
ação.

9. Criação do Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão.

DIRETRIZES PARA O 2º MÓDULODIRETRIZES PARA O 2º MÓDULODIRETRIZES PARA O 2º MÓDULODIRETRIZES PARA O 2º MÓDULODIRETRIZES PARA O 2º MÓDULO:
1. Implantação de ciclos básicos co-

muns, em grandes áreas de conhecimento
(CCS, CT/CCMN e CCJE/CFCH), de modo a
criar mais 1.500 vagas em cinco anos, per-
mitir maior mobilidade estudantil e evitar
a profissionalização precoce.

2. Revisão da estrutura departamental,
de modo a separar atividades administrati-
vas das atividades acadêmicas, tornar mais
flexível a estrutura acadêmica das unidades
e permitir a integração horizontal entre as
áreas de conhecimento.

3. Introdução de novas modalidades de
acesso à Universidade, com acréscimo anual
de vagas destinadas a estudantes provenien-
tes da rede pública de ensino básico, avalia-
dos de modo permanente em suas próprias
escolas.

4. Flexibilização curricular, com redu-
ção de carga horária em sala de aula, de
modo a permitir maior participação dos es-
tudantes em atividades de pesquisa e exten-
são, bem como liberdade de escolha de disci-
plinas eletivas de modo a enriquecer sua
formação.

5. Implantação de programas de for-
mação acelerada para alunos de rendimento
escolar elevado e de recuperação para alunos
de rendimento escolar deficiente.

6. Adoção de novas tecnologias para o
ensino, com implantação de disciplinas se-
mipresenciais nos cursos existentes na UFRJ,
como previsto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais.

7. Introdução de disciplinas que esti-
mulem o trabalho individual e em grupo, e
que permitam o desenvolvimento da capaci

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA UFRJ / 2008-2012
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2
 Ver Anexo I.
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dade de expressão e do espírito crítico
entre os jovens.

8. Introdução de disciplinas que per-
mitam ampliar a formação humanística
dos estudantes e desenvolvam-lhes a cultura
artística e científica.

DIRETRIZES PARA O 3º MÓDULODIRETRIZES PARA O 3º MÓDULODIRETRIZES PARA O 3º MÓDULODIRETRIZES PARA O 3º MÓDULODIRETRIZES PARA O 3º MÓDULO:
1. Introdução de modalidades de en-

sino de graduação com terminalidade
breve.

2. Criação de pelo menos 2.000 novas
vagas em cinco anos, associadas a essa
nova modalidade.

3. Definição de estruturas curricula-
res adequadas aos cursos de terminalidade
breve, baseadas em:

  Ampliação e aprofundamento da
base de conhecimentos e da capacidade de
aprender e estudar por si só;

  Integração da pesquisa e da exten-
são aos curricula, com concessão de cré-
dito às atividades dos bolsistas de inicia-
ção científica e artístico-cultural, que
passariam assim a integrar seus curri-
cula;

  Flexibilização curricular e integra-
ção acadêmica de modo a garantir ao es-
tudante a escolha de percursos alternati-
vos de formação.

4. Ampliação dos mecanismos de in-
gresso na Universidade, com avaliação di-
ferenciada e sem vestibular.

5. Implantação do sistema de ativi-
dades interdisciplinares em comunidade,
com crédito obrigatório.

6. Implementação de sistema próprio
de avaliação, de modo a garantir qualida-
de crescente a essa nova modalidade.

DIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DE
AMPLIAÇÃO AMPLIAÇÃO AMPLIAÇÃO AMPLIAÇÃO AMPLIAÇÃO DOS CORPOS DOCENTE EDOS CORPOS DOCENTE EDOS CORPOS DOCENTE EDOS CORPOS DOCENTE EDOS CORPOS DOCENTE E
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOTÉCNICO-ADMINISTRATIVOTÉCNICO-ADMINISTRATIVOTÉCNICO-ADMINISTRATIVOTÉCNICO-ADMINISTRATIVO

1. Salvo casos excepcionais, a contrata-
ção de docentes, tanto para expansão quanto
para reposição, far-se-á     exclusivamente no
regime de dedicação exclusiva (DE).

2. Limitar em 500 o número de vagas
docentes destinadas ao Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-Programa de Re-
estruturação e Expansãoestruturação e Expansãoestruturação e Expansãoestruturação e Expansãoestruturação e Expansão, para os cin-
cos próximos anos.

3. Definição de indicadores quantitati-
vos para alocação de docentes relacionados à
expansão do número de matrículas em cada
um dos módulos, no âmbito do ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma,
de forma a reduzir a relação entre o número
de professores e o número de estudantes.

4. Inclusão, nos indicadores mencio-
nados no item anterior, de fatores que dife-
renciem cursos diurnos, cursos noturnos e
cursos semipresenciais, bem como de fato-
res que permitam valorar proporcionalmen-
te a carga horária assumida pelas diferen-
tes unidades em cursos.

5. A alocação de vagas docentes para
efeito da abertura do respectivo concurso
será efetivada no período letivo imediata-
mente anterior à disponibilização das cor-
respondentes novas vagas discentes.

6. Os critérios para a alocação de no-
vos servidores técnico-administrativos se-
rão definidos após a implantação do ban-ban-ban-ban-ban-
co de servidor técnico-administrativoco de servidor técnico-administrativoco de servidor técnico-administrativoco de servidor técnico-administrativoco de servidor técnico-administrativo
equivalenteequivalenteequivalenteequivalenteequivalente.

7. Os critérios para operacionalizar o
banco de professor equivalente devem pre-
ver que o estoque de vagas resultante de
aposentadorias, falecimentos, exonerações
e demissões de docentes seja periodicamen-

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA UFRJ / 2008-2012
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te distribuído, segundo prioridades a serem
definidas pelo Conselho Universitário.

DIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DE
DIMENSIONAMENTO DOSDIMENSIONAMENTO DOSDIMENSIONAMENTO DOSDIMENSIONAMENTO DOSDIMENSIONAMENTO DOS
GASTOS DE CUSTEIOGASTOS DE CUSTEIOGASTOS DE CUSTEIOGASTOS DE CUSTEIOGASTOS DE CUSTEIO

Diretrizes:
1. Centralização das despesas suple-

mentares de custeio, exceto pessoal, associ-
adas às proposições de novos cursos, de modo
a garantir máxima eficiência no uso dos
recursos.

2. Reforço do Orçamento de Custeio
(exceto pessoal) de modo a atingir o valor
de R$ 160 milhões; esse valor deve servir de
base ao processo de reestruturação e expan-
são.

3. Redução das despesas com os gran-
des serviços de utilidade pública:
ProjetosProjetosProjetosProjetosProjetos
  ENERGIA

o  Habilitação da UFRJ como “consumi-
dor livre” de energia.
o  Implantação de sistema de co-geração
de energia a partir de lixo.

  TELEFONIA
o  Licitação dos serviços de telefonia
móvel e fixa.
o  Estabelecimento de restrições ao uso
de telefones móvel e fixo.
o  Adoção progressiva do sistema VOIP.

  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
o  Renegociar a dívida histórica com a
CEDAE.
o  Negociar condições especiais de tarifa.

4. Racionalização das despesas de ma-
nutenção, conservação e vigilância ostensi-
va no Campus da Cidade Universitária.

DIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DEDIRETRIZES PARA O PLANO DE
INVESTIMENTOSINVESTIMENTOSINVESTIMENTOSINVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos tem por finali-
dade viabilizar a construção de instalações físi-
cas e a implantação de infra-estrutura de apoio,
necessárias à transferência para o Campus da
Cidade Universitária, em um horizonte de cin-
co anos, das atividades acadêmicas hoje desen-
volvidas na Praia Vermelha e em prédios isola-
dos no centro da cidade3.

Diretrizes:
1. Concentração dos investimentos em

infra-estrutura, destinados à expansão das ati-
vidades acadêmicas, exclusivamente no Cam-
pus da Cidade Universitária.

2. Planejamento de uso compartilhado
dos recursos físicos disponíveis (salas de aula,
laboratórios, equipamentos, instalações ad-
ministrativas, unidades de serviço e bibliote-
cas), de modo a permitir sua racionalização e
otimização.

3. Prioridade, nas ações de implanta-
ção da infra-estrutura decorrente das deman-
das associadas à expansão, para a construção
de instalações de uso comum a várias unida-
des e/ou Centros, em especial pavilhões de
salas de aula, e para os que se destinam à
assistência estudantil (restaurantes univer-
sitários e alojamentos).

4. Elaboração de estudos técnicos com
vistas a ampliar as vias de acesso à Ilha da
Cidade Universitária, melhorar a administra-
ção do tráfego na Ilha do Cidade Universitária
e diversificar a oferta de transporte público,
inclusive em diferentes modalidades, como
forma de subsidiar a ação pública indispensá-
vel para se evitar uma previsível crise em de-
corrência do aumento significativo da popu-
lação usuária da Ilha.

3 Ver Anexo II.
Obs.: Anexos podem ser consultados no site do SINTUFRJ: www.sintufrj.org.br .

ANTEPROJETO
APRESENTADO PELA
REITORIA DA UFRJ

O gabinete do reitor encaminhou o ante-
projeto a decanos, diretores de unidade, supe-
rintendentes, conselheiros de todas as diversas
instâncias da UFRJ para que seja discutido
segundo cronograma aprovado pelo Consuni.
Este prevê ampla discussão nas unidades em
processo organizado pelos Centros até o dia 30
de agosto. Mas até agora pouca discussão e
participação de estudantes, técnicos-adminis-
trativos e docentes que não ocupam cargos.

CCMN CCMN CCMN CCMN CCMN - A questão foi pauta do Conselho
de Centro no dia 16. Seria discutido nas con-
gregações e retornaria ao colegiado. No dia 3
de setembro, às 11h, há reunião com partici-
pação aberta para discussão do tema que irá
subsidiar nova sessão do Conselho de Centro
no dia 5.

CFCH CFCH CFCH CFCH CFCH - No dia 20, pautou discussão com
membros do colegiado, acompanhada por re-
presentação dos técnicos-administrativos no
CEG. Nesta segunda, dia 27, haverá outra ses-
são pública em que se buscará ampla partici-

Discussão ainda
não emplacou

CALENDÁRIO DE DEBATES

pação, possivelmente com o SINTUFRJ, ADU-
FRJ e DCE para aprofundar o debate. Será às 14h
no auditório do CFCH.

CLA, CCJE e CTCLA, CCJE e CTCLA, CCJE e CTCLA, CCJE e CTCLA, CCJE e CT - Aguardam o retorno das
unidades para marcar uma reunião no centro.

CCSCCSCCSCCSCCS - Somente depois da apresentação do
reitor na audiência pública do Fundão, dia 11
de setembro (no Quinhentão, às 10h), é que o
tema será discutido nas unidades e depois no
Conselho de Centro.

Falta apresentar quem vai organizar o de-
bate para que os técnicos-administrativos da
Administração e FCC possam também influir
na discussão e no projeto com sua experiência e
envolvimento na gestão universitária.

CRONOGRAMA FOI AMPLIADOCRONOGRAMA FOI AMPLIADOCRONOGRAMA FOI AMPLIADOCRONOGRAMA FOI AMPLIADOCRONOGRAMA FOI AMPLIADO
O cronograma aprovado, junto com o rela-

tório da Comissão do PDE, já sofreu alteração
na última sessão do Consuni, uma vez que o
MEC ampliou o cronograma: as IFES devem
apresentar suas propostas até 29 de outubro. FUNDÃO. Vista aérea do campus que poderá abrigar todas as unidades

Foto: Internet
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Consuni adia decisão sobre
vagas de docentes
Conselheiros decidiram que vão votar sobre critérios na próxima sessão do Conselho

O reitor Aloísio Teixeira
assinou e mandou publicar
na tarde quinta-feira, 23, a
portaria com os prazos
para definição da distribui-
ção das vagas de docentes
destinadas à UFRJ, no con-
curso público do Ministério
da Educação. Na portaria
também consta o percen-
tual de reserva técnica para
alocação direta pela Reito-
ria nas unidades com emer-
gência de professores. A
minuta da portaria foi lida
e discutida na sessão do
Conselho Universitário,
pela manhã.

A polêmica sobre quais serão
os critérios adotados para distri-
buição das 40 vagas  – 10 ficarão
como reserva técnica – prosseguiu
nesse Consuni. Por fim, os conse-
lheiros decidiram que irão votar
em alguma proposta na próxima
sessão do órgão colegiado, em 13
de setembro. Até lá ouvirão todas
as partes interessadas, mas consi-
derando, na medida do possível,
as prioridades dos Centros  e as
necessidades emergencias da Uni-
versidade.

Calendário é definidoCalendário é definidoCalendário é definidoCalendário é definidoCalendário é definido
A portaria estabelece os seguin-

tes prazos: até 30 de agosto, as uni-
dades terão que enviar suas priori-
dades às decanias dos Centros. Os
Centros, por sua vez, deverão enca-
minhar suas decisões ao CEG e
CEPG até 6 de setembro. O último
prazo para que esses dois colegia-
dos definam a distribuição global
das vagas é 18 de setembro. No dia
25 de setembro, as Comissões de
Ensino, Título e Legislação entre-
gam os seus pareceres para serem
apreciados pelo Conselho Universi-
tário na sessão de 27 de setembro. A
decisão que sair do Consuni segue
direto para a Cotav para encami-
nhamento ao  MEC.

Gabinete recebe aporte de
recursos e vai acabar com
terceirizados

O anúncio da publicação da
portaria esquentou o debate sobre a
distribuição das vagas no Consuni.
Apesar de o texto respeitar resolu-
ções anteriores – “mantendo as am-
bigüidades”, conforme ressaltou o
reitor –, a discussão foi centrada
em questionamentos a respeito de
qual instância da Universidade te-
ria legitimidade para estabelecer
critérios e apontar prioridades.

Medida administrativaMedida administrativaMedida administrativaMedida administrativaMedida administrativa
Aloísio justificou sua decisão

esclarecendo que a portaria era um
ato administrativo. “O Consuni
pode deliberar qualquer coisa, mas
eu tenho que estabelecer algumas

datas. Não me sinto secretário-ge-
ral de partido político ou chefe-de-
repartição pública para implantar
diretrizes através de portarias. Es-
tou aberto à discussão, e temos que
enfrentar o debate nos conselhos
sabendo que estamos dispostos a
construir uma nova universidade”.

O reitor disse, ainda, que tam-
bém era contra, nesse prazo curto,
que se adotasse novas diretrizes para
a distribuição daquelas vagas de
docentes. Informou que no próxi-
mo semestre a UFRJ terá 21 vagas
devido a aposentadorias para se-
rem ocupadas. “A Cotav deve distri-
buí-las”, avisou.

Até dezembro, o reitor contará
com um caixa extra de R$ 1,25
milhão para cobrir despesas de cus-
teio e de capital para funciona-
mento do gabinete, e para apoio a
unidades e Centros. O Conselho
Universitário reunido na quinta-
feira aprovou parecer favorável à
aplicação dos recursos à disposição
da Reitoria, do Fundo Contábil
aberto para este fim na Fundação
Universitária José Bonifácio (Fujb)
e na Coppetec.

“Isso foi aprovado quando fo-
ram disponibilizados esses recur-
sos, em 2006, mas a intenção ao
trazer para cá é dar transparência a
uma despesa que era uma caixa-
preta na Universidade”, afirmou
Aloísio Teixeira. Segundo o reitor,
o item que mais pesa ao gabinete é
o pagamento de serviços de tercei-
ros pessoa física. Mas adiantou que
a Reitoria está encerrando a con-
tratação de terceirizados até o dia
30 de setembro.

DivisãoDivisãoDivisãoDivisãoDivisão
Os recursos – R$ 1.225.866,00

– estão divididos da seguinte for-
ma: 84% são destinados ao gabine-

te do reitor para a aquisição de
material permanente, passagens e
diárias, entre as quais de convênios
e intercâmbio universitário no Bra-
sil e no exterior. O dinheiro será
gasto também na realização de so-
lenidades oficiais, locação de má-
quinas e equipamentos, pagamen-
to de pessoas físicas e jurídicas, reco-
lhimento de taxas e serviços, apoio
complementar de manutenção e re-
paros em setores da administração
central e unidades localizadas no
prédio da Reitoria, e em demandas
excepcionais não previstas.

As despesas de capital previstas,
6,5% do total, destinam-se exclusi-
vamente à aquisição de material
permanente para renovação e am-
pliação de estruturas técnicas e de
apoio já existentes, mas também à
implantação de novos setores cria-
dos por determinação legal, por
decisão dos colegiados superiores
ou por iniciativa da Administra-
ção Central. Esse percentual do re-
curso deve ser gasto com o funcio-
namento da Procuradoria Federal
da UFRJ, setor de convênios e rela-
ções internacionais, auditoria in-
terna, implantação da Ouvidoria

Geral e estruturação da Coordena-
doria de Comunicação da univer-
sidade.

Os 7,4% restantes dos recur-
sos são para a prestação de apoio
a necessidades esporádicas ou
emergenciais de unidades, Cen-
tros e da comunidade em geral
não alcançados pelos recursos
orçamentários, como já vem
ocorrendo nos últimos anos.
Está incluído também o apoio
à atividade estudantil para a re-
alização na UFRJ de congressos,
seminários e encontros e parti-
cipação dos estudantes em even-
tos externos de natureza acadê-
mica ou sociopolítica.

TerceirizadosTerceirizadosTerceirizadosTerceirizadosTerceirizados
Segundo Aloísio Teixeira, a par-

tir de 30 de setembro a Reitoria
encerra os contratos de prestação de
serviços. “As atividades indispensá-
veis terão que encontrar formas le-
gais para resolver, o problema”, afir-
mou. Para o reitor, a construção de
uma Universidade melhor passa
por “regularmos tudo e transfor-
mar a UFRJ em plenamente trans-
parente”.

Greve da categoria
O representante técnico-ad-

ministrativo no Consuni, Agnal-
do Fernandes, informou sobre o
impasse nas negociações com o
governo, que tenta impor a que-
bra da linearidade conquistada
na carreira, e solicitou que o rei-
tor manifestasse o seu apoio ao
pleito da categoria para que a
greve termine e a Universidade
volte à normalidade.

MoçõesMoçõesMoçõesMoçõesMoções
Jefferson Salazar, também repre-

sentante da categoria no Consuni,
solicitou a apresentação de moção de

louvor à direção da Faculdade Nacio-
nal de Direito pela cessão por três dias
do espaço para realização da 3ª Con-
ferência das Cidades, que ocorreu de
sexta-feira a domingo.

RepúdioRepúdioRepúdioRepúdioRepúdio
A invasão da Faculdade de Di-

reito, da USP – ocupada por estu-
dantes e integrantes do movimento
social – por soldados militares, na
semana passada, mereceu duas mo-
ções: uma de repúdio à violência
policial e outra lamentando a ati-
tude do diretor da unidade que cha-
mou a força policial.

ALOÍSIO. Reitor presidiu a sessão do Consuni no dia 23



Ações afirmativas entram na pauta da UFRJ com seminário na Praia Vermelha

As ações afirmativas
e o desafio da demo-
cratização do acesso e
da permanência no en-
sino superior foi tema
de seminário realizado
na UFRJ nos dias 20 e
21 com o Projeto Cone-
xões dos Saberes: diá-
logos entre a universi-
dade e as comunida-
des populares. A jorna-
da de discussões reu-
niu no auditório Pedro
Calmon, na Praia Ver-
melha, representantes
de várias universida-
des públicas, pesquisa-

No centro do debate

dores, estudantes e
técnicos-administrati-
vos da UFRJ. O even-
to também foi o primei-
ro passo da universi-
dade para introduzir
em seus campi o deba-
te sobre políticas afir-
mativas. A pró-reitora
Laura Tavares avaliou
o encontro como sen-
do um marco importan-
te desse processo. A
coordenadora de Polí-
ticas Sociais do SIN-
TUFRJ, Noemi Andra-
de, teve participação
ativa no evento.

ExperiênciasExperiênciasExperiênciasExperiênciasExperiências
Desde 2005 a Universidade Fe-

deral da Bahia reserva 43% das
vagas do vestibular para estudan-
tes oriundos de escolas públicas.
Desse total de vagas, 85% são des-
tinadas aos que se autodeclaram
negros ou pardos. O sistema de
cotas da UFBA foi apresentado no
seminário pelo diretor do Centro
de Estudos Afro-Orientais, José
Teles dos Santos.

Teles explicou que a UFBA
manteve a nota de corte como
condição básica de acesso dos can-
didatos aos cursos de graduação, e
mesmo assim, em dois anos, to-
das as vagas ociosas foram preen-
chidas. Nos dois semestres de 2005,
a presença de estudantes contem-
plados com reservas de vagas foi
superior aos não-cotistas em 12
cursos considerados de elite, entre
os quais Medicina, Jornalismo,
Odontologia e Direito. Atualmen-

te, 45,1% dos matriculados na
UFBA são egressos do ensino médio
público e quase 75%  dos estudan-
tes da universidade são negros e
pardos, e há índios pataxós.

O pró-reitor de Pesquisa e Ensi-
no da Universidade do Estado da
Bahia (Uneb), Wilson Roberto,
lembrou que a instituição foi a
primeira a implantar o sistema de
cotas. A Uneb destina 40% das va-
gas da graduação a estudantes afro-
descendentes, e também aplica  um
sistema de avaliação diferenciado,
que associa o desempenho do alu-
no às condições oferecidas pela uni-
versidade para que tenham bom
aproveitamento acadêmico.

A Uerj, segundo o sub-reitor de
Graduação, José Arruda, a partir de
2008 incluirá filhos de policiais,
bombeiros e agentes penitenciári-
os mortos em serviço entre os 5%
destinados aos integrantes de mi-
noria. O sistema de cotas da uni-

versidade reserva 20% das vagas para
negros egressos das escolas públicas
e 20% para negros e pardos. Faz
parte das ações afirmativas da uni-
versidade o oferecimento de bolsas-
auxílio para estudantes de baixa
renda. Outro fator importante é a
oferta de 80% dos cursos de gradua-
ção à noite.

UFRJ é elitistaUFRJ é elitistaUFRJ é elitistaUFRJ é elitistaUFRJ é elitista
Na terça-feira, o seminário de-

bateu “As ações afirmativas para
além das cotas”. O reitor Aloísio Tei-
xeira foi substituído na mesa pela
pró-reitora de Extensão, Laura Ta-
vares, que declarou: “Quero dizer que
sou a favor da política de cotas, mas
este é um posicionamento pessoal.
Infelizmente, esse assunto não está
em pauta na UFRJ”. Ela acrescen-
tou que a gestão da universidade é
contrária ao vestibular, por conside-
rá-lo um “mecanismo altamente
excludente”, e já pensa em acesso

direto para estudantes da rede públi-
ca. “A universidade que temos hoje é
resultado de uma política equivo-
cada, com erros históricos. É vergo-
nhoso ver os pátios da universidade
cheios de carros de luxo dos alunos.
Não há mais como reproduzir o pen-
samento das elites nesta institui-
ção”.

Sabrina Moehlecke, do projeto
Conexões dos Saberes, apresentou
dados de uma pesquisa realizada
entre os alunos da UFRJ, que reve-
lam que os estudantes negros são,
na maioria, de baixa renda e estão
concentrados na Faculdade de Ser-
viço Social e somente 3% do alu-
nado são carentes. “Ainda há cur-
sos na universidade que não possu-
em nenhum aluno com esse per-
fil”, afirmou.

Na próxima edição do jor-Na próxima edição do jor-Na próxima edição do jor-Na próxima edição do jor-Na próxima edição do jor-
nal serão publicadas mais in-nal serão publicadas mais in-nal serão publicadas mais in-nal serão publicadas mais in-nal serão publicadas mais in-
formações sobre o seminário.formações sobre o seminário.formações sobre o seminário.formações sobre o seminário.formações sobre o seminário.
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Alunos da Uerj e UFRJ
e militantes do movimento
negro realizaram ato de
protesto durante o seminá-
rio. Com uma faixa com a
inscrição “Tá faltando pre-
to aqui”, os manifestantes
denunciaram a dificuldade
do acesso de estudantes
negros na UFRJ. Eles pe-
diram mais coragem por
parte da universidade para
adotar o sistema de cotas.
“A UFRJ é uma das univer-
sidades mais elitistas do
país”, acusou o aluno de
Ciências Sociais, do IFCS,
Júlio Vitor da Silva, que
também cobrou a presen-
ça do reitor Aloísio Teixeira
nos debates: “Onde está o
reitor para expor de forma
clara a sua posição sobre
as cotas?”.

O Colégio de Aplicação da
UFRJ (CAp) está abrindo seu pro-
cesso seletivo para ingresso em
2008. Há vagas para o ensino
fundamental e médio. A maior
parte (48) para o primeiro ano
do ensino fundamental (anti-
ga classe de alfabetização), 30
para o primeiro ano do ensino
médio, e as demais vagas distri-
buídas entre as outras séries. O
período de pré-inscrição vai de
17 a 21 de setembro e é necessá-
rio efetuar  pagamento no valor
de R$ 40. A ficha de pré-inscri-
ção poderá ser retirada no Colé-
gio de Aplicação, na Rua J.J.
Seabra, s/n, Lagoa.

Para a Classe de Alfabetiza-
ção estão sendo aceitas inscri-
ções de crianças que tenham nas-
cido entre março de 2001 e feve-
reiro de 2002. Para cada série sub-

“Tá faltando
preto aqui”

Num jogo preparatório
para o Campeonato de Fute-
bol dos Servidores da UFRJ, as
equipes da Praia Vermelha PR-
4 e do CCS se enfrentam às
15h30 da próxima sexta-feira,
dia 31, no campo A da Prefei-
tura. Vilton e Jorge estão con-
vocando os atletas dos dois ti-
mes para o embate.

CAp inicia seleção 2008
seqüente, a criança deve ter um
ano a mais. Para o primeiro ano
do ensino médio é necessário que
o adolescente esteja na nona série
(antiga oitava série) e tenha nas-
cido a partir de março de 1991.
Para os candidatos ao segundo
ano, é necessário estar cursando o
primeiro ano e ter nascido a partir
de março de 1990.
IsençãoIsençãoIsençãoIsençãoIsenção

Os pedidos de isenção deverão
ser encaminhados entre os dias 10
e 14 de setembro à secretaria do
Concurso. No ato da apresentação
dos documentos será realizada
uma entrevista socioeconômica
com o responsável do candidato. O
resultado será divulgado no dia 17
de setembro no CAp e no site
www.cap.ufrj.br. Nesta página está
a relação completa de documentos
necessários no processo de isenção.

Inscrição definitivaInscrição definitivaInscrição definitivaInscrição definitivaInscrição definitiva
A partir do dia 4 de outubro o

CAp divulgará a listagem defini-
tiva dos inscritos no processo se-
letivo. A retirada do cartão de ins-
crição deverá ser realizada entre

os dias 4 e 11 de outubro, medi-
ante apresentação do canhoto de
pré-inscrição.

O edital completo pode ser
encontrado no site www.
cap.ufrj.br.
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Futebol: CCS
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Praia Vermelha
PR-4


