
A hora do voto

Começa hoje, segunda-
feira, dia 3, e prossegue 
na terça-feira, 4, e na 
quarta-feira, 5, a eleição 
em segundo turno da 
nova direção do Sintufrj 
para o biênio 2012-2014. 
Duas chapas disputam os 
votos da categoria: Chapa 
1 e Chapa 3. Garantir que 
a próxima diretoria seja 
eleita num pleito com 
expressiva participação, 
tornando cada vez mais 
forte politicamente o 
nosso Sindicato, depende 
de cada um de nós. Vamos 
às urnas, sindicalizados, 
fazer valer nosso sagrado 
direito democrático de 
votar e escolher, entre 
as duas representações 
políticas concorrentes, 
quem conduzirá nossas 
lutas reivindicatórias 
para os próximos dois 
anos. Confira os locais de 
votação na página 7   
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FIQUE DE OLHO NO CALENDÁRIO
De 03 a 07/12 - Inscrição de sindicalizados para festa
Apenas no site do SINTUFRJ: www.sintufrj.org.br
Abertura da inscrição: 3/12 - 10h
Encerramento da inscrição: 7/12 - 15h

Dia 12 e 13/12 - Retirada do Kit Festa 
Sede do SINTUFRJ - 09:00 as 16:00 horas
(passe de acesso ao evento e tickets de consumo )

Dia 14/12 - TRADICIONAL FESTA 
A partir das 14 horas

“Rodas de Conversa em Alimen-
tação e Saúde” é o tema do Seminário 
Senhor Dino iniciado no mês de 
novembro e que será fi nalizado na 
quinta-feira, 6 de dezembro. O even-
to consiste três encontros para um 
bate-papo alegre e descontraído. As 
nutricionistas Thais Ferreira, Marcely 
Lopes e Vanessa Kaippert, do Laborató-
rio de Avaliação Nutricional (Lanutri) 
do Instituto de Nutrição Josué de 
Castro, organizam os encontros, cujo 
objetivo é incentivar a promoção da 
saúde e a integração da comunidade 
universitária.

No dia 22 de novembro houve o 
primeiro encontro no auditório Mar-
cos Morais, do Instituto de Bioquímica 
Médica (IBqM) já o segundo, foi rea-
lizado em 29 de novembro. O último, 
na quinta-feira, ocorrerá no  mesmo 
horário (das 13h às 15h) e local. Os 
participantes expõem suas experiên-
cias, opiniões e trocam informações 
entre si e com as nutricionistas sobre 
hábitos alimentares.

Sucesso desde o início
Estes encontros, explica Vanessa, 

fazem parte do resultado de um 
trabalho de avaliação nutricional 
feito pelo Lanutri em 2010 com 600 

Nutricionistas da UFRJ comandam 
encontros sobre alimentação e saúde

pessoas na UFRJ.  Depois da avalia-
ção, foram iniciadas as atividades 
de aconselhamento nutricional em 
grupo, e os participantes que mani-
festaram interesse foram convidados 
a participar das “Rodas de Conversa 
em Alimentação e Saúde”.

O primeiro grupo foi formado 
por 18 pessoas e os encontros 
realizados no fi nal de 2011, no 
Restaurante Universitário Central, 
no Fundão. Neles, os participantes 
foram estimulados a refl etir sobre 
a necessidade de realizar mudanças 
na própria alimentação. 

As rodas constituíram-se em um 

espaço de construção de estratégias 
e práticas, que permitem a adoção 
de hábitos alimentares saudáveis 
como forma de promover saúde e a 
qualidade de vida. A equipe do Lanutri 
observou que as rodas despertaram 
nos participantes a vontade de mudar 
seus hábitos alimentares. Por isso a 
ideia de estender a outras unidades, 
e o IBqM foi o primeiro a manifestar 
interesse.

Para 2013, o Lanutri estuda 
realizar rodas na Microbiologia e 
na Faculdade de Farmácia, outras 
unidades que também se interessaram 
pela proposta.

Os trabalhadores do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) realizam no 
dia 12, quarta-feira, das 13h às 16h30, no auditório 
nobre, a tradicional festa de Natal para as crianças 
atendidas na unidade. Este ano eles contam com a 
parceria do projeto Alunos Contadores de Histórias 
e da ONG Associação Saúde Criança Recomeçar. 

Festa de Natal do IPPMG
A festa constará de contação de histórias com 

teatrinho de fantoches, mágico, palhaços, balões 
a gás, distribuição de presentes, lanche e a tão 
aguardada chegada do Papai Noel. A direção do 
hospital colaborará com os custos do evento e 
cuidará de encaminhar as cerca de 200 crianças 
ao auditório.  

De 5 a 7 de dezembro, a Faculdade de Letras realiza a II Mostra Cultural, aberta para toda 
a comunidade universitária e convidados. O evento reúne música, dança, videoarte, instalações 
artísticas, wokshops e sarau poético.   

II Mostra Cultural da Letras

MARCELY (roupa roxa) no primeiro encontro no IBqM

Foto: Divulgação

A técnica-administrativa Vera 
Barradas, gerente administrativa do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional (Ippur), está sendo 
vítima de crime digital. Fraudadores 
entraram e falsifi caram seu e-mail 
institucional e estão enviando mensa-
gens como se fosse ela com a intenção 
de extorquir dinheiro das pessoas. 

O golpe se baseia na oferta 
de vagas para fi scalização e coor-
denação de vestibular em várias 
universidades, mediante depósito 
de uma taxa, e em pedido de ajuda 
fi nanceira a uma suposta família 
da funcionária na Bahia, afetada 
por enchente. Vera alerta: “Isso é um 
golpe. Não tenho família na Bahia 
e nem sou responsável por vagas de 
trabalho em vestibular.” 

Como começou e 
as providências

Há alguns meses, um colega 
informou a Vera ter recebido seu 
e-mail sobre vagas de trabalho em 
vestibulares. Ela respondeu que 
não havia mandado e-mail algum 
com este teor e que não estava na 
coordenação de nenhum processo 
vestibular. Dias depois recebeu tele-

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Brizola, 
participará do seminário patrocinado pela Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/Coppe) 
que tem como tema “Economia Solidária e Redes de 
Cooperação: Estratégias para Inclusão Produtiva e 
Sustentável dos Empreendimentos de Catadores de 
Materiais Recicláveis do Rio de Janeiro”. Além do 
ministro, participará também o secretário nacional de 
Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Paul 
Singer. O evento é aberto ao público e será realizado 
dia 3 de dezembro, das 10h às 17h, no auditório da 
ITCP, Prefeitura Universitária, na Ilha do Fundão. 

Servidora do Ippur é 
vítima de crime digital

fonema da esposa de um professor 
do Ippur perguntando se ela havia 
viajado para a Bahia para socorrer 
a família no período das enchentes. 
Vera achou que era brincadeira, 
mas o professor havia depositado 
uma grande quantia em uma conta 
informada no e-mail enviado em 
seu nome. O caso foi registrado na 
polícia, que constatou que a tal conta 
havia sido encerrada. 

Mas os e-mails não pararam. 
Um professor informou a Vera 
ter encaminhado para a sua lista 
pessoal o e-mail enviado por ela  
oferecendo as tais vagas de trabalho 
em vestibulares, e uma professora 
lhe comunicou que um conhecido 
fez o depósito de R$100, conforme 
recomendava o e-mail em nome 
da servidora, para reserva de uma 
das vagas no vestibular. Vera rela-
tou que recomendou à professora 
que registrasse o fato na Delegacia 
de Crimes Digitais e procurou a 
Superintendência de Tecnologia 
da Informação e Comunicação da 
UFRJ, que a orientou a encaminhar 
mensagem solicitando investigação 
e que esta seria encaminhada à 
Polícia Federal, o que ela fez.  

Ministro do Trabalho participa 
de seminário sobre economia solidária 
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Grupos de processos individualizados dos 3,17%, en-
tre os 600 ajuizados pelo Sintufrj, estão recebendo sen-
tença favorável da 10ª Vara Federal. Até o momento, 40 
grupos foram sentenciados, sendo que em alguns casos a 
UFRJ ainda pode recorrer. Portanto, o processo dos 3,17% 
segue sua tramitação normal na Justiça – infelizmen-
te com lentidão –, ao contrário do que dizem pessoas 
irresponsáveis que insistem em desrespeitar a categoria 
espalhando boatos infames sobre assunto tão caro aos 
trabalhadores. Em caso de dúvida, acesse o site jfrj.jus.br.

Confi ra alguns processos sentenciados favoravel-
mente ao trabalhador na 10ª Vara Federal: 0009494-
94.2012.4.02.5101, 0009617-92.2012.4.02.5101, 
0009618-77.2012.4.02.5101, 0009405-
71.2012.4.02.5101, 0009411-78.2012.4.02.5101, 
0009250-15.2012.4.02.5101 e 0007993-
08.2012.4.02.5101. 

Revivendo Zumbi reafi rma a ascendência 
africana na cultura e costumes brasileiros

Em comemoração ao Mês 
da Consciência Negra, a Divisão 
de Recursos Humanos (DRH) do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) promoveu o 
workshop Revivendo Zumbi, no dia 
29 de novembro. Foi uma manhã 
inteira de refl exão e cultura que 
teve o apoio do Sintufrj.

A chefe do Serviço de Treina-
mento da DRH, Josete Lima, e o 
diretor da Divisão, Moacir Moura, 
abriram o evento. As apresentações 
do Canto das Três Raças e do Coral 
do Sintufrj emocionaram os pre-
sentes, que logo depois foram con-
templados com debates sobre vários 
assuntos relacionados ao tema, 
pontuados com música e poesia. 

Muitas histórias...
A primeira mesa abordou cinco 

temas. Vanda Ferreira, pós-gradua-
da em História da África e do Negro 
no Brasil, falou sobre a ascensão do 
negro nos dias atuais. A construção 
do racismo e sua dimensão histó-
rica foram mostradas por Eliane 
Gesteira, integrante do Grupo de 
Trabalho de Saúde da População 
Negra do HUCFF. Sobre os direitos 
da população negra, a intervenção 
foi do secretário da Comissão de 
Igualdade Racial da OAB-RJ, Rogé-
rio Gomes. O historiador Alexandre 
Silva apontou o sofrimento causado 
pelo racismo. O uso da inteligência 
espiritual para enfrentar situações 
adversas foi tema da palestra da 
economista Tânia Gomes.

A segunda mesa tratou da infl u-
ência da cultura negra na origem 

Três técnicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh): um médico, um enfermeiro e um auditor, 
passaram todo o dia de segunda-feira, 26, e a manhã de terça-
feira, 27 de novembro, no Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPM). Segundo o vice-diretor da unidade, 
Bruno Moreira, que assessorou os visitantes, eles foram conhe-
cer as condições da unidade. Quiseram saber, entre outras coi-
sas, o número de profissionais existentes, as condições atuais e 
as possibilidades de crescimento do parque tecnológico. 

A direção do IPPMG não avisou os trabalhadores sobre a 
inspeção técnica da Ebserh, embora estivesse agendada desde 
agosto, conforme informou o próprio diretor. Mas ele acredi-
ta que todos fi caram sabendo. “É impossível fazer qualquer 
coisa no hospital sem que ninguém saiba”, disse. Segundo 
Bruno Moreira, durante a visita os funcionários foram apre-
sentados ao pessoal da Ebserh – “de chefes de setores, téc-
nicos de enfermagem aos profi ssionais da administração”. 

Saiba mais 
sobre os 3,17%

 Ebserh vistoria o IPPMG
Direção do hospital não avisou os trabalhadores sobre a visita técnica da Ebserh

 “É política do governo”
Ao confi rmar a visita da Ebserh à unidade, Bruno 

Moreira fez questão de dizer que a universidade cumpre, 
“rigorosamente”, a deliberação do Conselho de Centro 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS) para que a Rei-
toria iniciasse as negociações com a Ebserh. “Ou seja”, 
explicou, “estabelecesse contato com a empresa para 
realização de levantamento dos HUs, mas ciente de que 
depende da aprovação do Conselho Universitário para 
seguir adiante.”

Por esta razão, e ainda por considerar que a Ebserh 
faz parte da política de governo da presidente Dilma 
Rousseff, o diretor do IPPMG disse que “não poderia dei-
xar de receber a empresa, pois estaria fechando as portas 
do hospital para o Ministério da Educação”. Segundo 
Bruno, o presidente da Ebserh informou que a empresa 
é vinculada ao MEC.         

do samba. Os participantes foram 
brindados com as histórias de Wan-
derley Caramba  e de Adelzon Alves. 
Ao fi nal, o poeta Ademir Cypriano 
declamou poemas. O artista plásti-
co e documentarista Luis Fernando 
Couto, designer gráfi co do Sintufrj, 
foi convidado para apresentar seu 
fi lme “Nossas Negras Raízes”, que 
mostra a origem, resistência e con-
quistas do povo negro.

O pintor, compositor, carnava-
lesco e escritor Wanderley Caramba 
saiu do Morro de São Carlos, no Es-
tácio de Sá, para falar do amigo Is-
mael Silva. Contou que o composi-
tor fundou, em 1928, a Deixa Falar, 
primeira escola de samba do Brasil, 
e madrinha da Estação Primeira de 
Mangueira. E fez todos rirem ao re-
lembrar fatos pitorescos da vida de 
Ismael, como, por exemplo, o de 
dar cachaça e charuto para o bode 
de um terreiro. Wanderley fi nalizou 
cantando o samba-enredo da Está-
cio de Sá de 1976, de sua autoria: 
“Arte negra na legendária Bahia”.

O radialista e produtor musical 
Adelzon Alves não deixou por me-
nos. Ele discorreu sobre a ligação 
da música popular brasileira e o 
samba com as raízes da cultura 
negra, tema do qual é profundo co-
nhecedor: “O Brasil foi o país que 
mais e melhor soube aproveitar a 
cultura que recebeu da África. Rece-
beu três e produziu trezentos. Com 
os três tambores do candomblé  fez 
a bateria”. 

Para provar isso, Adelzon rela-
tou a história de um trio da Bahia 
chamado Ticons e que cantava na 

língua tradicional Yorubá, o que 
foi confi rmado pela maior auto-
ridade em Yorubá, o Ifá Kaiodê.  
“Percebi então que os fundamen-
tos da cultura negra no nosso país 
são muito mais importantes do que 
se imagina e do que é reconhecido 
ofi cialmente”, observou. Segundo 
o radialista, os cantos africanos e 
seus ritmos são os fundamentos do 
samba e também da maioria dos 
gêneros musicais existentes no país 
e nas Américas Central e do Sul. ADELZON Alves

MESA: Vanda, Eliane, 
Alexandre, Rogério Gomes 
e Tânia. Ao lado, a equipe 
responsável pelo evento: 
Josete Lima, Alberto 
Claudio, Monika Ferreira e 
Sandra Batista. Detalhe da 
da plateia, na foto abaixo

WANDERLEY Caramba

Fotos: Emanuel Marinho
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Na mesa de abertura, a co-
ordenadora-geral do Sintufrj, 
Neuza Luzia, saudou a Decania 
do CT pela iniciativa de debater o 
assunto: “Para o Sindicato, a se-
gurança no trabalho e a saúde do 
trabalhador são prioridades. Du-
rante muitos anos o tema ficou 
em segundo plano na universida-
de, mas felizmente a gente come-
ça a perceber uma mudança”.

Unir esforços  
Segundo a coordenadora, no 

momento em que a universidade 
aprova a criação das Comissões 
Internas de Saúde do Servidor Pú-
blico (Cissps), é necessário que os 
trabalhadores percebam a impor-
tância de seu envolvimento com 
o tema: “O Sindicato terá agora 
a tarefa de eleger as comissões e, 
nesse processo, a oportunidade de 
conscientizar os trabalhadores de 
que precisam ter um olhar crítico 
no cotidiano de seu trabalho”.

“Iniciativas como esta do CT 
mostra que a gente pode ter um 
movimento de parceria, mais do 
que de conflito ou de enfrenta-
mento. Ambos os lados precisam 
– trabalhadores e instituições 
– perceber que se a gente soma 
(forças), o resultado final é posi-
tivo para todos, porque o traba-
lhador vai ganhar em qualida-
de de vida, e a universidade, na 
produção com mais qualidade”, 
propôs a sindicalista. 

“Hoje estamos começando 
a ter condições de trabalho ra-
zoáveis, e isso dá a possibilidade 
de planejar. O que nós estamos 
fazendo aqui é um marco im-
portante, porque passamos a tra-
balhar para evitar o problema, a  
doença, o mau hábito de tra-
balho”, comentou o diretor da 
Escola Politécnica, Ericsson Al-
mendra. 

saúde do trabalhador

Especialistas discutem no CT 
condições de trabalho na UFRJ

A experiência 
das unidades

Um dos organizadores 
do evento, Huascar da Costa, 
coordenador do Programa 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho do CT, explicou que 
o objetivo do encontro é a 
integração das unidades em 
iniciativas comuns: “O que 
queremos é melhorar os am-
bientes, buscado a qualidade 
de vida no local de trabalho”.

As iniciativas das uni-
dades do CT, problemas e 
conformidade de ação fo-
ram, aliás, os temas de sua 
palestra no dia 30. Segundo 
Huascar, a proposta é indi-
car ações para as unidades 
que ainda não têm trabalho 
nessa área: “A gente está 
levantando os problemas 
identificados no CT para 
encaminhá-las às direções 
de forma a modificar ou ate-
nuar os efeitos”, informou. 

Saúde e 
segurança 
do trabalho 
no ambiente 
universitário

Este foi o tema abordado por 
Claudia Morgado, engenheira 
civil e de segurança no trabalho, 
doutora em Engenharia de Produ-
ção pela Coppe e coordenadora da 
Pós-Graduação em Engenharia de 
Segurança no Trabalho da UFRJ. 
Claudia apresentou reflexões das 
experiências em planos de gestão 
de riscos, em particular um plano 
que a Reitoria encomendou em 
2004 em função de um incêndio 
ocorrido no bloco A do CCS, que 
poderia ter tomado graves propor-
ções pela proximidade com salas 
onde havia estoque de produtos 
químicos.

A engenheira civil define que 
não há como ter saúde e segurança 
sem análise de risco, sem engenha-
ria de segurança para que haja um 
sistema de gestão e a implementa-
ção de um programa de gerencia-
mento de risco. 

Ela apontou que é comum no 
ambiente universitário a prolifera-
ção de laboratórios que lidam com 
substâncias perigosas ou inflamá-
veis ao lado de salas de aula com 
muitos alunos. Como é o caso no 
CCS, cujos laboratórios guardam 
muitos elementos químicos, às ve-
zes em grandes quantidades. Mas 
não há, segundo a especialista, 
como fazer gerenciamento de risco 
ambiental sem estudar a natureza 
do trabalho acadêmico. E que isso 
passa por uma política de gestão de 
risco, o que pode assegurar também 
o patrimônio.

Claudia lembrou que a UFRJ 
tem 617.941 m² de área constru-
ída, com 74 unidades prediais e 
760 laboratórios, e nesse espaço de 
grandes dimensões a universidade 
convive ainda com o crescimento 
desordenado. “Uma favela tecnoló-
gica, onde cada um se preocupa em 
gerenciar apenas o pequeno espaço 
que ocupa. É necessário urbanizar 
a universidade para que ela conti-
nue a ser considerada como insti-
tuição de primeira linha no cenário 
nacional e internacional. Estamos 
muito tribais ainda,” afirmou a 
especialista.

Prevenção nas instalações prediais

Prevenção de acidentes foi um dos focos da IV Sipat. O Sintufrj participou do evento com propostas

CLAUDIA Morgado JAQUES Sherique HUASCAR da Costa

Jaques Sherique, presidente da 
Academia Brasileira de Engenharia 
de Segurança do Trabalho e vice-pre-
sidente do Crea-RJ, relacionou dados 
alarmantes, com base em estatísticas 
de 2011. Nesse ano foram registrados 
no país 711.200 acidentes e doenças 
do trabalho, não incluindo as catego-
rias autônomos e domésticas. Ocorreu 
uma morte (motivada por risco decor-
rente de fatores ambientais do traba-
lho) a cada quatro horas. A maioria 
dos acidentes (48,3%) foi registrada 
no setor de serviços. A indústria regis-
trou 47,1% e a agropecuária 4%. 

 Sherique explanou também so-
bre a importância da segurança nas 
instalações prediais, principalmente 
as mais antigas e as sem investimen-
tos em conservação ou manutenção, 
pois favorecem uma série de riscos. 
Ele informou que há projetos de lei 
em tramitação nas esferas federal, 
estadual e municipal para regula-
mentar a fiscalização e que preveem 
a obrigatoriedade de vistoria a cada 

10 anos em prédio com menos de 
25 anos de vida útil. A partir daí, 
explicou, a vistoria tem que ocorrer 
a cada cinco anos e o foco deve ser 
a estrutura, estabilidade, segurança, 
manutenção, fissuras, fachadas, es-
quadrias, se há sistema de prevenção 
e escape, em caso de incêndio. Além 
de apontar riscos de queda, explosão, 
contaminação, choque e exposição 
a agentes insalubres, substâncias to-
xicas ou exposição a radiação.

O engenheiro concluiu expli-
cando que a segurança hoje busca 
controlar riscos ou perigos que pos-
sam provocar acidentes: “O obje-
tivo é buscar as causas e não ficar 
restrito à proteção do trabalhador”.  
Para isso, diz ele, a importância da 
criação das Cissps. “Essas comissões 
devem buscar elementos que repre-
sentem risco ergonômico, como 
pressão para cumprimento de pra-
zos, ambiente e mobiliário. Isso é 
que garante as  condições seguras 
no mundo moderno”, Concluiu.

A segurança do trabalho 
nas instalações prediais 
foi tema da quarta 
edição da Semana 
Interna de Prevenção 
de Acidentes de 
Trabalho do Centro de 
Tecnologia da UFRJ. A 
IV Sipat foi marcada por 
uma série de palestras 
ao longo dos dias 29 
e 30 de novembro, no 
salão nobre da Decania 
do CT. 

NEUZA Luzia: eleição das Cissps é tarefa do Sintufrj com os trabalhadores

Fotos: Emanuel Marinho
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Comunicado
Esta página estava reservada para a Chapa 1, que deixou de entregar 
no prazo estabelecido pela Comissão Eleitoral o último material de 
campanha para publicação no jornal da categoria.   
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PARTICIPAÇÃO

Eles realizaram 
dois dias de 
seminário, 
aberto para 
todas as 
unidades

Durante dois dias, 27 e 28 de 
novembro, os funcionários das 
unidades do Centro de Letras e Artes 
(CLA) estiveram reunidos no audi-
tório Arquimedes Memória, na Rei-
toria, participando do II Seminário 
de Trabalhadores do CLA: Arte, Cul-
tura e Trabalho em Foco. Segundo 
a equipe organizadora, composto 
por técnicos-administrativos, o 
objetivo foi criar um espaço de re-
fl exão para traçar um diagnóstico 
sobre as demandas de capacitação 
dos funcionários.

Rejane Gadelha, responsável, 
com Vera Valente, Valquíria Félix 
e Suellen Costa, pela organização, 
explicou que o objetivo é semear na 
categoria a ideia de que é possível 
intervir no local de trabalho, formu-
lando e fazendo propostas com base 
no conhecimento e na experiência de 
cada um. “A concepção do seminário 
vem como uma proposta de diagnós-
tico para formação e capacitação com 
perspectivas de reaplicá-lo em outras 
unidades. É uma pesquisa com os 
próprios técnicos-administrativos que 
acabam por participar da elaboração 
da política de formação opinando so-
bre o seu fazer”, explicou. 

Participação aberta 
Segundo o superintendente do 

CLA, Marcello Cantizano, a ideia do 
seminário foi dos próprios funcio-
nários da Decania, e o Centro teve 
a ousadia de, na segunda edição do 
seminário, abrir oportunidade para 
a participação de todas as suas uni-
dades. “Foi uma surpresa agradável 
a adesão das pessoas. Tivemos cerca 
de 200 inscrições”. Ele afi rmou que 
a intenção é interagir com outros 
centros em relação à qualifi cação. 
Para o pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, a iniciativa de um centro, 
e em especial do CLA, acaba por con-
solidar uma política institucional. 
“É o momento de todos fazerem 
uma análise, refl etirem e proporem. 
Todas as ações propostas são dire-
cionadas para nossa Divisão de De-
senvolvimento, que verifi ca como 
formalizará tais ações de forma 
concreta para os servidores. Várias 
delas estão em andamento”, disse.

Trabalhadores do CLA querem a categoria 
formulando política de capacitação  na UFRJ

Ensino, pesquisa 
e extensão

A primeira mesa do seminário, 
dia 27 de novembro, fi cou a cargo 
do pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, que discorreu sobre os 
limites e as possibilidades da car-
reira.  Para ele, a categoria tem que 
decidir sobre qual a carreira é a 
melhor para atender sua realidade: 
“Ou a gente reformula a carreira 
adequando-a ao perfi l atual da ca-
tegoria, ou a gente resgata o pleno 
desenvolvimento com a ascensão 
funcional. Do jeito que está é uma 
contradição, porque você forma e 
capacita o servidor e ele continua 
amarrado no cargo que ocupa.”

 A experiência de técnicos-
administrativos que atuam direta-
mente na área de ensino, pesquisa 
e extensão foi apresentada na 
segunda mesa do dia. José Mauro 
Albino, técnico em assuntos educa-
cionais, foi coordenador do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj durante 
17 anos, militante estudantil e sin-
dical na UFRJ, e hoje atua na área 
de extensão da Escola de Música. 
Ele resgatou a história do movi-
mento dos funcionários para de-
fender suas conquistas e seu espaço 
dentro da instituição, destacando a 
produção coletiva nos projetos da 
universidade envolvendo os três 
segmentos. “Somos uma categoria 
com uma identidade na universi-
dade que participa, contribui e ela-
bora para fazer esta universidade 
importante para a sociedade.”

Solange Tristão, secretária 
do Programa de Estudos sobre o 
Uso da Língua (Peul), falou dos 
20 anos de atuação no programa 
para mostrar a capacidade de 
trabalho que todo funcionário da 
universidade tem. O superinten-
dente do Centro de Ciências Jurí-
dicas e Econômicas (CCJE), José 
Carlos Pereira, destacou o conhe-
cimento como fator de transfor-
mação. “Não é o saber acadêmico 
que modifi ca as coisas e sim a 
participação de cada um que, com 
seu conhecimento específi co, con-
tribui para a transformação”. Ele 
trabalhava na Decania do Centro 
de Tecnologia (CT) até receber o 
convite para a assumir a Superin-
tendência do CCJE.

O último relato foi o da pe-
dagoga Maria de Fátima Bacelar. 
Muito emocionada, ela descreveu 
sua experiência no Projeto de 
Alfabetização de Jovens e Adultos 
como um grande aprendizado 
em sua vida.

Arte e trabalho
No dia 28 de novembro, os fun-

cionários que trabalham com a lin-
guagem das artes plásticas explica-
ram como o que fazem infl uência 
o local de trabalho. A plateia teve a 
oportunidade de ouvir a experiência 
do administrador do Centro de Tec-
nologia, Edson Pereira, que pinta 
quadros; do marceneiro e hoje ins-
trutor de alunos da Escola de Belas 
Artes (EBA), Sylvio Oliveira Filho, 
e da pedagoga Valquíria Félix, da 
Divisão de Desenvolvimento da Pró-
Reitoria de Pessoal.

Para Edson Pereira, que come-
çou a pintar para ajudar o fi lho e 

prosseguiu no ofício porque tomou 
gosto, cada um tem uma aptidão. 
“Todos temos o dom de alguma 
coisa. Se iniciar consegue. A arte, 
a pintura, é uma terapia”, ensina. 
Hoje seus quadros são elogiados pe-
los profi ssionais da Escola de Belas 
Artes e muitos professores têm exem-
plares pendurados em suas paredes.  
Ele pinta há quinze anos por prazer e 
quando recebe encomendas. Já pin-
tou mais de 80 quadros e costuma 
vender tudo o que faz.

Sylvio Oliveira Filho tem mais de 
30 anos de profi ssão e fez parte da tur-
ma do Curso de Restauração, aliando 

experiência à teoria, em quase 200 
horas de aula. Especializou-se em 
cenografi a e hoje ensina aos alunos 
da EBA. “Os cálculos e as medidas 
eram a partes mais complexas. 
Eu tinha a experiência prática, 
mas não tinha a teoria. E foi o que 
aprendi”. Valquíria Félix contou que 
a experiência com o teatro a ajudou 
a se desinibir e poder expressar-se 
melhor. “Como pedagoga é funda-
mental falar de forma clara para 
que a mensagem seja bem enten-
dida. Foi um aprendizado intenso e 
muito importante. Me abriu várias 
possibilidades”, afi rmou.

REJANE Gadelha, José Carlos Pereira, José Mauro Albino e Solange Tristão

EDSON PereiraEQUIPE: Vera, Valquíria, Suelen e Rejane

SYLVIO Oliveira FilhoCORAL do Sintufrj: atração na abertura do evento

Fotos: Emanuel Marinho
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Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

1 ADM 1 Hall da Reitoria

Reitoria

9:00 às 17:00

Gabinete do Reitor

Gabinete Pró-Reitores

Procuradoria Geral

Secretaria dos Órgãos Colegiados

CPPD

Auditoria Interna

Ouvidoria da UFRJ

Sup. Tecnologia da Informação e Comuni-
cação

2 ADM 2 Hall da Reitoria

PR-1 e PR-2

9:00 às 17:00

Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente

Divisão de Ensino/SG-1

Divisão de Diplomas/SG-1

Divisão de Assistência ao Estudante

Divisão de Integração Acadêmica/SG-1

Sup. Geral para Graduados e Pesquisa

Divisão de Ensino da Pós-Graduação/SG-2

Divisão de Pesquisa/SG-2

Divisão de Divulgação e Intercâmbio/SG-2

Divisão de Acompanhamento Financeiro/
SG-2

Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa/
SG-2

3 ADM 3 Hall da Reitoria

PR-3 e SG-6

9:00 às 17h

Sup. Geral de Administração e Finanças

Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvi-
mento

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão/SG-3

Divisão de Gestão Orçamentária/SG-3

Divisão de Gestão Patrimonial/SG-3

Divisão Gestão Tecnologia da Informação/
SG-3

4 ADM 4 Hall da Reitoria

PR-4 e PR-5

9:00 às 17h

Superintendência de Pessoal

Divisão de Pagamento

Divisão de Legislação

Divisão de Apoio Gerencial

Protocolo da SR-4

Divisão de Recursos Humanos

Divisão de Cadastro

Divisão de Pessoal da Reitoria

Coordenação de Desenvolvimento Profis-
sional

COOSIPE

Superintendência Geral de Extensão

Divisão de Atividades Gerenciais/SG-5

Divisão de Cultura/SG-5

Div. Integração Universidade Comunidade/
SG-5

Divisão de Educação/SG-5

Divisão de Eventos/SG-5

5 ADM 5 Alojamento Alojamento Estudantil 9:00 às 17:00

6 ADM 6 EEI Escola de Educação Infantil 9:00 às 17:00

7 ADM 7 DVST

DVST, Pólo Náutico e Transportes

9:00 às 17:00
Divisão de Saúde do Trabalhador

Pólo Náutico

Divisão de Transportes

8 ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária, ETU e IESC

8:00 às 17:00

Escritório Técnico da Universidade

Serviços de Planos e Projetos/ETU

Serviço de Execução e Fiscalização/ETU

Serviço de Administração/ETU

Serviço de Manutenção Geral/ETU

Divisão de Projetos

Divisão de Projetos e Imóveis Tombados

Divisão de Atividades Gerenciais

Prefeitura Universitária

Divisão de Administração

Divisão de Tráfego Urbano

Divisão de Manutenção

Divisão de Paisagismo

Divisão de Desenho Industrial

Divisão de Dados e Telefonia

Divisão de Redes Urbanas

Divisão de Segurança - DISEG

Divisão de Eletromecânica

Divisão de Limpeza Urbana

Instituto de Estudos de Saúde Coletiva

9 ADM 9 Prefeitura PV

Sub-Prefeitura Praia Vermelha

9:00 às 17:00
Prefeitura Universitária Coord. Praia 
Vermelha

Prefeitura Universitária Coord. Centro

10 ADM 10 Pólo Universitário Polo Universitário - Campus Macaé 10:00 às 15:00

11 CCMN 1 Hall do CCMN

CCMN e DRE

9:00 às 17:00
CCMN

DRE

Comissão de Vestibular/SG-1

12 CCMN 2 Inst. de Matemática Instituto de Matemática 8:00 às 19:00

13 CCMN 3
Hall do bloco A 

do CT

Instituto de Física e Instituto de Química

8:00 às 19:00Instituto de Física

Instituto de Química

14 CCMN 4 Inst. de Geociências Instituto de Geociências 8:00 às 19:00

15 CCMN 5 NCE NCE 9:00 às 17:00

16 CCMN 6 Valongo Observatório do Valongo 9:00 às 17:00

17 CLA 1 Hall da Reitoria

CLA e FAU

9:00 às 17:00CLA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

18 CLA 2 Hall da Reitoria

EBA e IPPUR

9:00 às 17:00Escola de Belas Artes

IPPUR

19 CLA 3 Escola de Música Escola de Música 9:00 às 17:00

20 CLA 4
Faculdade de 

Letras
Faculdade de Letras 9:00 às 17:00

21 CFCH 1 Decania do CFCH

CFCH

9:00 às 17:00CFCH

NEPP-DH

22 CFCH 2 Hall do IFCS IFCS 8:00 às 19:00

23 CFCH 3
Instituto de 
Psicologia

Instituto de Psicologia 9:00 às 17:00

24 CFCH 4 Fac. de Educação

FE e ECO

8:00 às 19:00Faculdade de Educação

Escola de Comunicação

25 CFCH 5
Esc. de Serviço 

Social
Escola de Serviço Social 8:00 às 19:00

26 CFCH 6 CAp Colégio de Aplicação 9:00 às 17:00

27 CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE e FACC

8:00 às 19:00

CCJE

Instituto de Economia

Núcleo de Estudos Internacionais

FACC

28 CCJE 2
Faculdade de 

Direito
Faculdade de Direito 8:00 às 19:00

29 CCJE 3 COPPEAD COPPEAD 9:00 às 17:00

30 CCS 1 Bloco K do CCS

CCS e Instituto de Nutrição

9:00 às 17:00CCS

Instituto de Nutrição

31 CCS 2
Blocos G e H 

do CCS 

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN

9:00 às 17:00

Instituto de Bioquímica Médica

Instituto de Ciências Biomédicas

Instituto de Microbiologia

Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho

Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

32 CCS 3 Bloco A do CCS

FF, IB e NUTES

8:00 às 19:00
Faculdade de Farmácia

Instituto de Biologia

NUTES

33 CCS 4 Fac. de Odontologia Faculdade de Odontologia 9:00 às 17:00

34 CCS 5
Esc. de Enferma-

gem
Escola de Enfermagem 9:00 às 17:00

35 CCS 6 Inst. de Ginecologia Instituto de Ginecologia 8:00 às 14:00

36 CCS 7 Inst. de Neurologia Insituto de Neurologia 07:00 às 20:00

37 CCS 8 IPUB Instituto de Psiquiatria 07:00 às 20:00

38 CCS 9 IPPMG IPPMG 07:00 às 20:00

39 CCS 10 HESFA HESFA 07:00 às 17:00

40 CCS 11 EEFD EEFD 08:00 às 19:00

41 CCS 12 Maternidade Escola Maternidade Escola 07:00 às 20:00

42 CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES

07:00 às 20:00
Faculdade de Medicina

Instituto do Coração

Instituto de Doenças do Tórax

43 CCS 14 Subsolo do HU

HUCFF e DEN

07:00 às 20:00Divisão de Enfermagem

HUCFF

44 CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF

07:00 às 20:00

Coordenação de Atividades Educacionais

Coordenação de Processamento de Dados

Divisão Médica

Divisão de Apoio Assistencial

Divisão de Saúde da Comunidade

Divisão Recursos Humanos

Divisão de Atividades Gerenciais

Divisão de Engenharia

Divisão de Finanças

45 CCS 16 Polo Barreto

NUPEM - Macaé

10:00 às 19:00
Polo Ajuda

Polo Barreto

Polo Novos Cavalheiros

46 CT 1
Hall do bloco A 

do CT

CT e Escola Politécnica

09:00 às 17:00CT

Escola Politécnica

47 CT 2 Bloco E do CT Escola de Química 9:00 às 17:00

48 CT 3 Bloco G do CT COPPE 9:00 às 17:00

49 CT 4 IMA Instituto de Macromoléculas 9:00 às 17:00

50 FCC 1 Sede FCC

FCC e Biblioteca Central

9:00 às 17:00FCC

Biblioteca Central

51 FCC 2 Museu Nacional Museu Nacional 9:00 às 17:00

52 FCC 3 Horto/Museu Museu Nacional 9:00 às 17:00

53 EXTRA Comissão Eleitoral Casa da Ciência
Comissão 
Eleitoral

54 EXTRA Comissão Eleitoral Divisão Gráfica
Comissão 
Eleitoral

55 EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Comissão 
Eleitoral

Polo Xerém

Campus de Xerém

56 APOSENTADOS Espaço Cultural Aposentados 9:00 às 17:00

Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

LOCAIS DE VOTAÇÃO
ELEIÇÃO SINDICAL


