
A direção que se despede deseja a todos os 
companheiros um Feliz 2013 e sucesso com a 
nova gestão do Sindicato!
Esta direção encerra seu mandato celebrando a vida com a categoria ao som do batuque do 
Monobloco. Muita energia para todos e que o próximo ano não seja somente de lutas, mas 
também repleto de conquistas. Páginas 3 e 5

Comunicado
A nova diretoria eleita, a pedido da própria, tomará posse cartorial no dia 20 de dezembro.   
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Homenageando 
o Sr. Dino

A 44ª edição do Seminário Sr. 
Dino, realizado no dia 13 de dezem-
bro, fez uma homenagem especial 
àquele que lhe deu o nome, em 2008, 
por decisão dos colegas de trabalho. 
Deozedino Pedro de Oliveira foi um 
dos técnicos-administrativos pioneiros 
do Instituto de Bioquímica Médica 
(IBqM) e todos os meses é lembrado 
no ciclo de palestras e debates que 
visa à integração e à difusão de co-
nhecimento científi co entre os traba-
lhadores (técnicos-administrativos e 
professores) e alunos da comunidade 
universitária. Os encontros acontecem 
sempre na última quinta feira de 
cada mês, no auditório Leopoldo de 
Meis, no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS). 

O Sr. Dino faleceu em 27 de se-
tembro, aos 82 anos. Ele havia se 
aposentado em 2002. Familiares esti-
veram presentes à  homenagem ao Sr. 
Dino, que contou ainda com a parti-
cipação especial do Coral do Sintufrj. 
“Seu Dino trabalhou durante muitos 
anos no Instituto, lavando vidros. Ele 
era extremamente carinhoso e cria-
tivo: pintava quadros, cantava, fazia 
instrumentos musicais com as garra-
fas dos reagentes, entre outras coisas”, 
contou a ex-diretora Débora Foguel, 
em matéria no site da unidade.

Aluno do CAp é destaque no Prêmio Jovem Cientista
O Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científi co e Tecno-
lógico (CNPq) anunciou no dia 27 
de novembro os vencedores da 26ª 
edição do Prêmio Jovem Cientista, 
cujo tema foi “Inovação tecnológi-
ca nos esportes”. Entre os premidos 
encontra-se o aluno do Colégio de 
Aplicação da UFRJ (CAp), João Pe-
dro Wieland, 15 anos, na categoria 
Estudante do Ensino Médio.

As outras categorias premiadas 
são Estudante do Ensino Superior, 
Graduado, Mérito Institucional e 
Menção Honrosa. Os vencedores 
receberão o prêmio diretamente das 
mãos da presidente Dilma Rousseff, 
no Palácio do Planalto. O projeto de 
João Pedro, aluno do 1º ano, con-
correu com outros 1.760 trabalhos 
considerados de mérito científi co.

 O projeto consiste em um apli-
cativo para smartphones voltado 
para exercícios físicos: o aplicativo 
é capaz de selecionar as músicas 
arquivadas e reproduzi-las, por 
exemplo, durante uma corrida, de 
acordo com as necessidades físicas 
do atleta, relacionando a velocidade 
média alcançada pelos corredores 
ao ritmo da melodia.

Para testá-lo, João Pedro con-
tou com quatro voluntários: dois 
que não praticavam exercícios e 
dois que praticavam pelo menos 
duas vezes por semana. Todos 
correram um percurso de 100 
metros. Nos quatro dias de testes, 
ouviram, durante a corrida, sele-
ções de músicas com ritmo cada 
vez mais intenso. Assim, fi cou 
comprovada a relação dieta entre 

a velocidade dos corredores e o rit-
mo da música.

“Ele tirou o primeiro lugar 
do Brasil inteiro”, comemora sua 
orientadora Fátima Galvão, co-
ordenadora do 1º ano do Colégio 
de Aplicação. De acordo com ela, 
o aluno manifestou o desejo de se 
inscrever no prêmio, e então pensou 
no projeto que poderia apresentar. 
“Ele pensou em várias possibilida-
des. Escolheu essa ideia e pergun-
tou se eu poderia orientá-lo. Ele já 
tinha até feito os testes. Trouxe o 
que já tinha escrito e eu orientei da 
melhor forma”.

Fátima disse que já existem pes-
quisas que associam o rendimento 
ao batimento. Mas a ideia do estu-
dante foi criar um aplicativo que 
selecionasse num tocador de mp3 a 

melhor sequência de músicas para 
o estado em que o atleta está em 
função do batimento cardíaco, com 
vistas a melhorar seu rendimento. 
“O que deu o prêmio a ele foi o pro-
jeto de criação do aplicativo” expli-
cou a orientadora.

A orientadora conta com orgu-
lho que o professor que ganhou o 
prêmio de menção honrosa, Luiz 
Fernando Martins Kruel, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul, coordenador do Grupo de 
Pesquisa em Atividades Aquáticas 
e Terrestres, ofereceu ao jovem seu 
laboratório de pesquisa para validar 
os testes quando o projeto se con-
cretizar. Disse, ainda, que gostaria 
muito de ter recebido um projeto 
como o de João, para uma seleção 
de doutorado.

“Ele não é um superdotado. É 
um aluno comum, risonho, brinca-
lhão. Mas corre muito atrás do que 
quer. Tem boas notas, determinação 
e curiosidade. E acha que vai evoluir 
na área de informática”, defi ne a 
orientadora. João integra o Núcleo 
de Iniciação Científi ca Júnior (NIC 
Jr) do CAp e tem bolsa do CNPq. No 
núcleo, ele trabalha com pesquisa-
dores do Museu Nacional, foi onde 
aprendeu o que é pesquisa e como 
testar uma hipótese, como explica a 
orientadora.

 Se o NIC Jr infl uenciou, imagi-
ne o CAp? “Na realidade, há bolsistas 
do CNPq não apenas no CAp mas 
em outras escolas também. Porém, 
acho que a forma como João tem 
aulas aqui e o perfi l dos professores 
infl uenciaram”, diz Fátima.

Mais um erro 
do Siape 

Por erro do Sistema Inte-
grado de Administração de Re-
cursos Humanos (Siape), não 
foi feito o desconto de 1% em 
favor do Sintufrj sobre o 13º sa-
lário. Informamos a todos que 
o referido desconto ocorrerá na 
folha de janeiro. 

A partir de 1º de janeiro, os estacionamentos do Centro Tec-
nológico (CT) não serão mais pagos. De acordo com a Deca-
nia, por decisão do reitor Carlos Levi o contrato com a empresa 
Auto Park, que explorava o serviço, não será mais renovado e 
não haverá outra licitação.

O decano Walter Suemitsu faz um apelo à comunidade uni-
versitária para que o novo modelo de gestão seja um sucesso: 
os usuários devedm procurar por vagas no local de forma or-
ganizada e ordenada.  

CT: estacionamento grátis

Os técnicos-administrativos Almir Mathias 
e José Carlos estão na fi nal do 5º Concurso de 
Samba de Quadra. Eles foram classifi cados 
com o samba Mundo cão, que fala de desem-
prego, violência, corrupção, salário, infl ação, 
saúde e educação. 

A grande decisão será no dia 24 de janei-
ro, no Circo Voador, a partir das 21h. Quem 
defende o samba é o cantor e também com-
positor Alex Ribeiro, fi lho do saudoso Rober-
to Ribeiro e amigo de Almir e José Carlos. Na 
programação, show com Teresa Cristina. En-
trada franca. 

Samba de Quadra

REITORIA  começa a atender antiga reivindicação da categoria

ALEX  Ribeiro e Almir Mathias 

Aos prezados trabalhadores técnicos-
administrativos em Educação da UFRJ

A partir de maio de 2012, a 
atual Diretoria do Sintufrj e eu 
realizamos um trabalho absoluta-
mente inovador em todo o país que 
consistiu no combate ao Assédio 
Moral no Trabalho, buscando saí-
das políticas, jurídicas, negociais e 
organizativas para episódios que se 
caracterizassem ou tipifi cassem tal 
prática no ambiente da UFRJ.

Porém, os resultados nem 
sempre se conformavam no ritmo 
em que cada membro da catego-
ria esperava, pois não dependiam 
apenas de nosso trabalho, mas, 
também, da instituição, no caso 
a UFRJ, com sua pluralidade de 
forças políticas, que aqui e acolá 
cediam e endureciam.

Mas, no computo geral pode-
mos afi rmar que houve muitas 
vitórias, que não apareceram nos 
jornais, mas que foram signifi cati-
vas, principalmente aos que a nós 
recorreram.

Em todos estes casos, a atual 
Diretoria do Sintufrj me deu, ab-
solutamente, carta branca para 
resolvê-los e abriu mão de pro-
pagandear os seus efeitos, para 
preservar o sigilo e a ética profi s-
sional, fato ao qual sou imensa-
mente grata.

Com a saída  da atual Direto-
ria do Sintufrj, por uma questão 
de princípios, éticos e políticos, não 
prestarei mais a assessoria no com-
bate ao Assédio Moral no Trabalho 
para a entidade, uma vez que, pe-
remptoriamente,  mudam as con-
dições objetivas e subjetivas para o 
meu exercício profi ssional. Assim, 
e dessa maneira, estou me desin-
compatibilizando de tal tarefa.

Muito obrigada pelo tempo de 
convivência.

Atenciosamente,
Doutora Terezinha Martins 

dos Santos Souza

DOIS PONTOS
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Quando esta gestão que agora se encerra assumiu, 
encontrou um Sintufrj desacreditado e uma categoria 
em processo acelerado de retorno à subalternização. A 
entidade não era mais referência para os trabalhado-
res como condutor de suas lutas. O assédio moral aos 
técnicos-administrativos estava instalado na universi-
dade e o Sindicato não tinha uma política de combate 
a essa prática covarde. 

Nenhuma luta reivindicatória ocupava as aten-
ções da direção e sequer se desenhava no horizonte. 
Administrativamente, o Sintufrj estava desmantelado. 
O controle financeiro da entidade encontrava-se com-
pletamente fragilizado e a parte contábil totalmente 
desorganizada. Não havia, por exemplo, balancetes 
anteriores preparados para apresentação à categoria.

Ao contrário do cenário devastado que encontramos, 
estamos deixando para a nova direção um Sintufrj 
que voltou a ser referência de combatividade e luta no 
contexto nacional do movimento sindical dos técnicos-
administrativos em educação das universidades fede-
rais, e em condições plenas de liderar os movimentos 
reivindicatórios da categoria. 

O Sindicato está sendo entregue politicamente 
recuperado, reformado, equipado e ampliado, com 
lutas encaminhadas e, o mais importante, com uma 
categoria orgulhosa do papel que representa para a 
instituição e para a sociedade. Os balancetes estão 
em dia e a parte administrativa da entidade muito 
bem organizada. Portanto, a próxima gestão terá a 
oportunidade de prestar contas aos sindicalizados com 
muito mais agilidade. 

 
O que estam   Os deixandO

a festa de confraterni-
zação de fim de ano de 20013 
financeiramente garantida: 
Deixamos um projeto pronto e 
aprovado pela Lei Rouanet de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais) para captação de recursos 
pela direção sindical, destinado ao 
pagamento da festa de fim de ano da 
categoria em 2013. E outro projeto 
em avaliação pelo Ministério da 
Cultura no valor de R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais) 
para o Sindicato captar recursos e 
investir em projetos culturais.  

Contrato de veiculação de 266 
spots nas TVs Band e CNT para 
divulgação das nossas lutas.

Criamos o Espaço Saúde, uma 
prestação de serviço especial à 
categoria que também é oferecido 
no Museu Nacional e na subsede 
da Praia Vermelha, para maior 
comodidade dos trabalhadores.

Reformamos, ampliamos e ree-
quipamos a Academia de Ginástica, 
bem como o Espaço Cultural do 
Sintufrj e todas as dependências do 
Sindicato. Foram investimentos em 
obras, mobiliário, equipamentos 
de informática, máquinas para a 
reprografia, entre outras aquisições 
e melhorias realizadas na sede e 
subsedes da entidade. O objetivo foi 
modernizar o atendimento à cate-
goria, garantindo maior qualidade 
e agilidade na prestação de serviços 
aos sindicalizados. 

Implantamos o projeto de 
combate ao Assédio Moral, que con-
siste em assessorar e acompanhar o 
trabalhador vítima de assediadores 

na universidade, de encaminhar a 
denúncia e cobrar solução.

salários salvos: esta direto-
ria conseguiu combinar ação polí-
tica com ação jurídica e impediu 
o corte nos salários de mais de seis 
mil trabalhadores. São os aposen-
tados, pensionistas e servidores na 
ativa que têm no contracheque as 
rubricas VP (vantagem pessoal) 
e DI (diferença individual). A 
categoria e a nova direção têm que 
prestar atenção porque esta é uma 

situação delicada.   
30 horas: deixamos em anda-

mento a implantação da jornada 
de 30 horas para os trabalhadores 
de regime ininterrupto.

Estão também encaminhadas 
as situações dos auxiliares adminis-
trativos e auxiliares de enfermagem, 
inclusive com formulários preen-
chidos e já entregues na PR-4 para 
abertura de processo individual. 

Deixamos iniciada a discussão 
com os administradores de edifícios 
e aguardando reunião com a PR-4. 

3,17%: esta gestão recuperou 
o processo que havia sido perdido e 
a tarefa da nova direção é acompa-
nhar os processos individualizados.

ebserh: deixamos a luta 
deflagrada de resistência à política 
do governo de privatizar os hospitais 
universitários, com o Sintufrj lide-
rando o movimento contra a entra-
da da Ebserh na UFRJ; e  deixamos o 
nosso posicionamento firme contra 
as tentativas de desmoralização da 
universidade, autônoma, pública, 
gratuita e de qualidade. 

missão cumprida

Valeu, categoria!  

“Enfrentamos 
duas greves, mas 
é motivo de muito 
orgulho para todos 
nós termos dirigido 
a maior greve do 
serviço público 
deste país.”

“Quando 
assumimos, 
o desafio era 
conseguir, em 
tempo tão curto, 
realizar o trabalho 
que achávamos 
necessário. 
Temos 
consciência 
de que não 
realizamos tudo 
o que queríamos, 
mas uma coisa 
é certa: não 
houve um dia 
em que não 
cumpríssemos 
uma extensa 
agenda de 
tarefas.” 
         

CERIMÔNIA de posse da atual diretoria, em setembro de 2010, no auditório Horácio Macedo
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Solidariedade

Uma linda e emocionante festa 
da Natal, com direito a Papai Noel, 
presentes e guloseimas. Assim foi a 
tradicional comemoração de fim 
de ano organizada por funcioná-
rios, estudantes e professores da 
Odontopediatria e do Serviço So-
cial da Faculdade de Odontologia, 
no dia 10 de dezembro, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, que reuniu 
mais de 200 pessoas.

Pula-pula, teatrinho, mágico, 
trenzinho de lanches, bolo, salga-
dos, pipoca, pão de queijo, refri-
gerantes... Tudo que a criançada 
tinha não escapou da organização 
primorosa do grupo que se dedica 
à realização da festa. Este anoo 
trabalho começou há alguns 
meses, com o recolhimento de 
doações, encomenda dos lanches e 
das atividades recreativas, e um dia 
inteiro no Mercadão de Madureira 
para a compra dos brinquedos 
presenteados às crianças.

Empenho
Kátia Monteiro e Marivangle 

de Assis Waltz (Mari), técnicas em 
saúde bucal da Odontopediatria, 
e Márcia Carvalho, Regina Céli, 
Sandra, Andréa e Denise Góes, do 
Serviço Social foram algumas das 
pessoas que se dedicaram à reali-
zação da festa. Os brinquedos são 

Odonto faz festa para pacientes especiais

A festa de Natal do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) foi realizada no 
dia 12 de dezembro, com muita 
felicidade e alegria. A festa este 
ano, programada para 200 crian-
ças, foi organizada pelo grupo de 
Humanização do IPPMG e acon-
teceu em parceria com o projeto 
Alunos Contadores de Histórias e 
a ONG Associação Saúde Criança 
Recomeçar, com apoio do Parque 
Tecnológico. No Auditório Nobre as 
famílias assistiram à contação de 
histórias com teatro de fantoches e 
apresentação de mágicos e palhaços. 

Natal de alegria no IPPMG
Foram distribuídos balões, lanches e 
presentes. 

O hospital é um centro de re-
ferência nacional de promoção da 
saúde, onde a população infantil e 
seus familiares – a maioria de baixa 
renda – contam como tratamento 
de doenças graves e complexas, 
como leucemia. Eles têm no pro-
jeto Recomeçar um importante 
apoio, que desde 1997 realiza um 
trabalho social para combater a re-
internação das crianças e contribuir 
com a melhoria da qualidade de 
vida das famílias, possibilitando 
assim o aumento da autoestima de 

seus integrantes. Cerca de três mil 
pessoas foram beneficiadas e 557 
crianças assistidas. 

Além do Recomeçar, entre 
outros projetos no IPPMG, existe o 
de Alunos Contadores de Histórias. 
Este reúne alunos voluntários 
dos cursos da UFRJ que recebem 
treinamento para trabalhar no 
ambiente hospitalar e nas técnicas 
de contar histórias. Estudos mos-
tram que as crianças submetidas 
a tratamentos de doenças sérias, 
internadas por longos períodos, 
com  a humanização do ambiente 
hospitalar podem ter ampliadas 

as perspectivas de sucesso no 
tratamento.

Recomeçar sempre
Antonia Eliete Varjão é uma 

das mães assistidas pelo Recome-
çar. Moradora de Nova Iguaçu, ela 
tem três filhos e um deles, com 
uma doença congênita, recebe 
acompanhamento desde 2001. 
“Minha vida mudou muito depois 
dos cursos que fiz e do acompa-
nhamento socioeducativo. Estou 
ganhando dinheiro com o que 
produzo e isso ajudou a aumentar 
minha autoestima. Aprendi muitas 

coisas. Era muito fechada. Para 
você ter ideia, se fosse há algum 
tempo não estaria aqui dando 
entrevista”. Outra mãe assistida 
pelo projeto é Maria Leonice, que 
tem quatro filhos, o maior faz tra-
tamento de cirrose hepática crônica. 
Ela diz que apesar dos problemas a 
família, que mora no Jardim Amé-
rica, é feliz. Adriana Duarte recebe 
orientação para tratar do filho que 
tem desnutrição crônica e epilepsia. 
Moradora de Duque de Caxias, tem 
mais duas filhas. “Além dos cursos, 
aprendi a tratar dos meus filhos. É 
algo para o resto da vida”, disse.

CONTADORES de história encantam as crianças EQUIPE Recomeçar, pais e os internos MARIA Leonice, Tamires, Thayssa e Rafael

comprados com doações arrecada-
das entre professores, funcionários 
e alunos. Mas as organizadoras 
destacam também a importante 
colaboração do Sintufrj, de pais 
de alunos e de outros contribuintes 
anônimos, mas fundamentais 
para o sucesso da iniciativa. “Todo 
ano chamamos um bufê, mas 
desta vez tivemos uma doação”, 
conta Kátia.

O público- alvo são os pacientes 
especiais, muitos dois quais com 
necessidades materiais severas. 
Para essas crianças o Natal é uma 
ideia distante, coisa de anúncio 
na TV. “Sabemos que esta festa de 
Natal deve ser a única para muitas 
destas crianças. Algumas delas 
nunca viram Papai Noel de perto”, 
observa Kátia, emocionada com a 
menina que a puxou para agradecer 
a Barbie e o Ken que ganhou. 

Antes os brinquedos doados 
eram usados, mas de uns tempos 
para cá, como conta Márcia Car-
valho, técnica-administrativa da 
Faculdade de Odontologia e mãe 
do Thiago, 6 anos, paciente da 
unidade, as crianças têm o prazer 
de abrir o pacote de presente e 
encontrar um brinquedo  novinho. 
“A criança fica sabendo que ela é 
especial para a gente de verdade e 
o ano todo”, acredita a mãe. 

O ESPAÇO CULTURAL 
do Sintufrj teve a honrar 
de sediar a festa das 
crianças da Faculdade 
de Odontologia, evento 
realizado há vários anos 
pelos trabalhadores da 
unidade com a participação 
de estudantes

Fotos: Emanuel Marinho

Fotos: Denise Góes
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festa de fim de ano

O encerramento do ano de 2012 
com a tradicional festa de fim de 
ano do Sintufrj foi uma verdadeira 
explosão de felicidade. A chuva não 
foi páreo para o entusiasmo e ale-
gria dos quase três mil participantes 
da confraternização no hangar da 
UFRJ, com direito a show do Mono-
bloco. Foi uma despedida da dire-
ção da gestão 2010/2012 à frente do 
Sindicato.

Antes do show do Monobloco, 
houve a apresentação do Rapeize, 
da dupla Jayme e Mosquito e do 
grupo Tá Ligado. Os diretores su-
biram ao palco para passar uma 
mensagem de união à categoria, e 
abriu espaço para a nova direção 
eleita do Sintufrj saudar os traba-
lhadores. As coordenadoras Noemi 
Andrade e Neuza Luzia falaram 
pela direção.

A coordenadora-geral Noemi 
Andrade fez um resumido balanço 
das realizações da gestão e Neuza 
Luzia, sua companheira de coor-
denação, arrematu: “O momento 
político que a UFRJ passa exige que 
estejamos unidos. Vamos somar 
para sermos uma categoria só, uma 
comunidade só, para lutar contra 
todos os ataques internos e externos 
à nossa instituição e a seus traba-
lhadores. Não estamos mais na 
diretoria do Sindicato, mas o nosso 
muito obrigado a todos que direta e 
indiretamente nos ajudaram nessa 
empreitada. Contem com a gente, 
porque estaremos sempre na luta.”

Explosão de alegria 
Debaixo das tendas, grupos de 

amigos e famílias fizeram a festa. 
A chuva não atrapalhou, apenas re-
frescou. A festa que começou às 14h 
foi um exemplo de democracia, 
porque reuniu todas os segmentos 
da UFRJ. Para 2013, o que todos 
querem é “Paz, Saúde, Felicidade 
e Dinheiro no Bolso!”  Ah! E como 
ninguém fica parado ao som do 
Monobloco, todos encerraram 2012 
e celebraram o próximo ano sem se 
importar com a chuva, numa ex-
plosão de alegria e felicidade com 
muita esperança de dias melhores! 

Tvs, tablets e etc
Entre as apresentações dos 

grupos que antecederam ao Mono-
bloco, a direção sindical sorteou 90 
prêmios: televisores de 32 polegadas, 
tablets, DVDs, microondas, GPSs, 
máquinas fotográficas digitais, entre 
outros produtos eletrônicos sofistica-
dos e eletrodomésticos de última ge-
ração.  Os sorteados poderão retirar 
seus prêmios na sede do Sindicato 
no dia 17 de dezembro ou somente 
a partir de 2 de janeiro. A primeira 
sorteada foi Cleonice Marques, que 
ganhou uma  TV de 32 polegadas. 

Explosão de felicidade e muita esperança

 

         

Fotos: Emanuel Marinho
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Em 2013, a UFRJ contará com 
recursos para a assistência estu-
dantil na ordem de 18% do total 
do orçamento da universidade. 
São cerca de R$ 70 milhões, uma 
parte para custear benefícios e 
bolsas – dinheiro do Plano Na-
cional de Assistência Estudantil 
(Pnaes) -- e outra oriunda do 
orçamento próprio de custeio da 
universidade para a assistência 
universal. A porcentagem veio 
num crescente desde o primeiro 
governo Lula, mas ainda é insu-
ficiente diante da demanda real 
e a perspectiva de ampliação de 
vagas com o Reuni, o programa 
de reestruturação e expansão das 
universidades federais. 

 Quem faz esta análise é o 
superintendente geral de Políticas 
Estudantis da UFRJ, Antônio José 
Barbosa de Oliveira. Ele disse ser 
esse o grande desafio para a Assis-
tência Estudantil em decorrência 
das mudanças no ensino superior 
e particularmente na UFRJ. “A 
adesão ao Sistema de Seleção Uni-
ficado (Sisu) concomitantemente 
a uma política de reserva de vagas 
que tem critério para egressos de 
escolas públicas, racial e perfil 
sócio econômico faz com que 
haja um aumento exponencial 
da demanda por assistência es-
tudantil. É um desafio interno e 
externo”. Esta demanda, segundo 
Antônio, foi diagnosticada pelo 
Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Assuntos Comunitários e Estu-
dantis (Fonaprace).

Antonio chama atenção para 
o fato de a assistência estudantil 
não se limitar apenas a con-
cessão de auxílio financeiro, 
mas a uma série de ações e de 
políticas a serem realizadas de 
forma integrada para possibi-
litar a permanência do aluno 
na universidade. E, no caso da 
UFRJ, existe uma perspectiva 
constante de ampliação de 
número de bolsas auxílio. A 
estimativa é de 4.500 bolsas em 
2014 e mais de 5 mil em 2015. 
O superintendente informa que 
nos próximos três anos haverá 
uma transferência de bolsas de 
acesso e permanência (egres-
sos por ações afirmativas) em 
bolsas auxílio (perfil socioeco-
nômico) abrindo espaço assim 
para a entrada de novas bolsas 
de acesso e permanência.

Assistência estudantil é desafio 
para a universidade em 2013
Os recursos aumentaram, mas a demanda reprimida aliada às perspectivas de ampliação de 
vagas, na graduação, exige mais dinheiro para investimento na comundiade estudantil  

estudantes

Moradias
A consolidação de políticas 

como moradia é outra ação im-
portante destacada por Antonio 
José, mas ele admite que o déficit 
de moradia na UFRJ é real. E para 
isso anuncia a reforma do Aloja-
mento Estudantil, um prédio de 
40 anos com 504 vagas e a cons-
trução do complexo residencial 
ao lado do CT/CCMN com mais 
500 vagas. 

A previsão da reforma do alo-
jamento é de 20 meses e haverá 
um grande processo licitatório 
para a escolha da empresa. Já a 
previsão da conclusão das obras 
do complexo residencial é para o 
final de 2013 e primeiro semestre 
de 2014. 

Déficit nacional
Para explicar a dimensão da 

assistência estudantil nas uni-
versidades, o superintendente 
de Políticas Estudantis fala do 
déficit orçamentário nacional. 
“Temos levantamento do Fona-
prace de que os R$ 600 milhões 
que é o orçamento do Pnaes 
para 2013 para o atendimento 
básico das demandas já existen-
tes teria de ser no mínimo algo 
em torno de R$ 900 milhões”. 
Segundo Antônio, a assistência 
estudantil é pré-condição para 

Os estudantes da UFRJ que-
rem mais avanços e melhorias. 
Faz tempo que o movimento 
estudantil denuncia a preca-
riedade da infraestrutura do 
alojamento e já realizaram 
várias manifestações para 
chamar a atenção da reitoria 
e exigir obras no prédio. 

No Conselho Universitário 
exigiram que todas as mora-
dias previstas para construção 
fossem destinadas aos estu-
dantes carente e sem nenhum 
ônus financeiro. Segundo as 
lideranças do movimento, 
existe uma proposta da rei-
toria de comercialização de 
apartamentos com cobrança 
de aluguéis para estudantes, 

a democratização do acesso e 
a viabilização das condições 
de permanência no ensino 
superior. “Não adianta ampliar 
vagas se não tivermos condições 
de permanência. E não são 
só condições materiais, mas 
também condições simbólicas 
e culturais. Com o Sisu a gente 
passa a receber o aluno pobre 
vindo de outras regiões do país”, 
lembrou.

De acordo com a reitoria, a licitação para reforma no 
alojamento começou no dia 12 de novembro, os recursos dis-
poníveis são na ordem de R$11 milhões, e o prazo estimado 
para conclusão das obras 20 meses. 

Eles querem mais

professores e funcionários.
Além dos bandejões do 

Fundão e a previsão de cons-
trução do bandejão na Praia 
Vermelha, os estudantes rei-
vindicam que sejam constru-
ídos outros, incluindo, por 
exemplo,  um no Centro da 
Cidade, para atender a deman-
da das unidades isoladas, e um 
no Colégio de Aplicação. Em 
relação a assistência estudan-
til, apesar de saberem que os 
R$ 600 milhões do Pnaes para 
2013 ainda são insuficientes, 
os estudantes destacaram 
como uma vitória do movi-
mento decorrente da greve, o 
aumento do atual patamar de 
R$ 500 milhões.

Obras sendo licitadas 

ALUNOS de todos os cursos sofrem com a precariedade da infraestrutura nos campi 

ANTÔNIO  José Barbosa de Oliveira 

Fotos: Emanuel Marinho
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CPV

Categoria aprova Curso de Língua Instrumental
Criado em 2012 como parte do CPV-Sintufrj, oferece o ensino de inglês e espanhol

A turma piloto do Curso de 
Língua Instrumental do Sintufrj 
reuniu-se no dia 10 de novembro, 
no Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS), para encerrar 
o ano letivo de 2012 e celebrar 
conquistas. São 25 trabalhadores 
de diferentes áreas que aceitaram 
o desafio de ultrapassar a barreira 
da língua para disputar um mes-
trado e/ou doutorado. 

O curso foi proposto pela 
equipe do Pré-Vestibular do Sin-
tufrj (CPV) e pela  Coordenação 
de Educação, objetivando atender 
os funcionários que já termina-
ram a graduação e vislumbram 
cursar uma pós-graduação, cuja 
seleção exige prova de língua 
estrangeira. 

Alunos já aprovados
Segundo a coordenadora do 

curso, Sandra Bragatto, os resul-
tados foram excelentes. “O que 
uniu o grupo foi o desejo de es-
tudar. Tivemos uma aluna apro-
vada na prova de língua para o 
Programa de Pós-Graduação em 
Economia da UFRJ e um grupo 
compromissado e ansioso para 
dar continuidade aos avanços já 
feitos durante este ano.”  

Do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
vários funcionários se inscreve-
ram. Do mesmo setor foram qua-
tro que pretendem fazer mestrado 
na área médica: Cândida Maria, 
Janice Lira, Maria da Glória e 
Maria dos Anjos. A técnica de 
laboratório Maria da Glória foi 
aluna do CPV, formou-se em Bio-
logia e agora almeja o mestrado. 
“Esbarrei com um gigante pela 
frente, o Inglês, mas novamente 
o Sintufrj foi marcante na minha 
carreira ao iniciar o Curso Instru-
mental de Línguas, que está me 
ajudando e aos meus colegas a 
superar esse obstáculo”. 

A técnica de enfermagem, 
Maria dos Anjos, teve seu projeto 
para o Programa de Clínica Mé-
dica da Faculdade de Medicina 
pré-aprovado. A exigência agora 
é o inglês. “Vou tentar no meio de 
2013 e conto com o curso”, disse. 
A vigilante Selma Farias é a aluna 
que passou na prova de inglês do 
mestrado em Economia da UFRJ. 
Com 23 anos de universidade, 
ela tem todas as expectativas em 
relação ao curso e seu futuro. “O 
curso instrumental de inglês do 
Sintufrj é de grande valor para 
aqueles servidores que pretendem 
uma qualificação e melhoria 
no salário, através do mestrado 

e doutorado. O curso tem que 
continuar em 2013, pois mesmo 
passando para uma dessas pós há 
necessidade de se continuar es-
tudando uma língua estrangeira 
para tradução de textos.”

O vigilante Francisco das 
Chagas Sena, com 22 anos de 
UFRJ, orgulha-se de sua traje-
tória. Depois de 20 anos sem es-
tudar cursou o CPV-Sintufrj em 
2003, e no ano seguinte passou 
em 3º lugar para Serviço Social 
na UFRJ. Formou-se em 2009 e 
fez especialização em Segurança 
Pública. Escreveu dois livros e 
caminha para o terceiro. Entrou 
para o curso instrumental para 
tentar o mestrado. E agradece a 
reprovação na defesa do seu pro-
jeto porque a banca avaliou que 
ele estava na área errada. “Foi 
melhor. Agora farei mestrado 
para área de correlação direta 
coma minha profissão”, declariu.

Eliane Lunas Maciel, do Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), 
acha muito importante a con-
tinuação do curso. “Foi muito 
proveitoso. Nosso avanço na 
compreensão do inglês foi notó-
rio. O objetivo do grupo é chegar 
ao mestrado não tendo tanta difi-
culdade em entender os artigos e 
textos que teremos de ler. Sem o 
apoio do Sindicato para a conti-
nuidade deste trabalho ficaremos 
todos com a sensação de um pro-
jeto inacabado.”

PRIMEIIRA turma de inglês do Curso de Língua Instrumental do Sintufrj. Aulas são ministradas no IFCS

ALUNAS Maria dos Anjos Silva, 
Márcia Lúcia do Nascimento e 
Cândida Maria de Souza

MAIS alunos do curso de inglês: 
Francisco das Chagas Sena, Maria 
da Glória Costa Pereira, Marlene de 
Oliveira e Selma Ribeiro Farias

SANDRA Bragatto (de óculos) e seus alunos 
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cultura



Em 2012, o Fórum de Ciência 
e Cultura mobilizou a comunidade 
universitária em busca da definição 
de uma política cultural e artística e 
de difusão científica e cultural para 
a UFRJ. Mas quem baterá o martelo 
sobre as propostas aprovadas na 
plenária final é o Conselho Universi-
tário, em março de 2013.  

“Você faz cultura” foi o nome do 
projeto que desencadeou a discus-
são sobre o tema no segundo se-
mestre. De agosto a setembro foram 
realizados quatro seminários, que 
debateram políticas de governo para 
a arte, cultura e difusão científico-
cultural, políticas de governo para 
o patrimônio histórico, patrimônio 
edificado na cidade, comunicação, 
museus e acervos universitários.

Participaram diversos seg-
mentos da comunidade univer-
sitária. Houve inclusive contri-
buições colhidas em consulta 
pública, através do site do Fórum 
de Ciência e Cultura. O resultado 
dessa mobilização foi materiali-
zado num documento exposto à 
discussão, o qual sistematizou 
diretrizes, programas e projetos.

O ciclo terminou com uma 
plenária no dia 29 de novembro 
na Casa da Ciência. Através de 
votação, os presentes se manifes-
taram sobre a proposta final das 
diretrizes e ações de uma política 
cultural para a UFRJ. São cerca de 
160 propostas. Mas os princípios, 
diretrizes, eixos e plano de ação 
aprovados na última plenária 
serão submetidos ao Conselho 
Universitário (Consuni), que 
terá, dessa forma, subsídios 
para, pela primeira vez, discutir 
uma política cultural, artística 
e de difusão científico-cultural 
da UFRJ.

Prazo
O coordenador do Fórum de 

Ciência e Cultura, Carlos Vainer, 
espera que o tema seja posto em 
discussão no Consuni em março 
de 2013: “Estava previsto o encer-
ramento (do processo de formu-
lação da proposta) em dezembro. 
Dificilmente seria colocado em 
votação este ano, e minha ideia é 
que o Conselho abra o ano de 2013 
discutindo a política cultural”.

Polêmica
Na plenária final, dia 29 de 

novembro, o ponto polêmico foi o 
Canecão. Munidos de cartazes, os 
estudantes ocuparam o auditório 
da Casa da Ciência para garantir 

a aprovação de suas propostas para 
o uso do prédio. Eles reivindicavam 
que o espaço seja público e com 
gestão paritária.

Segundo Carlos Vainer, no 
essencial havia convergência, e as 
divergências foram basicamente em 
dois pontos: a exigência do gestor 
paritário para o prédio e a rejeição 
da hipótese de qualquer cobrança, 
mesmo que por tempo limitado, 
para uma temporada de espetáculo.

“Como os estudantes se mo-
bilizaram e foram majoritários, 
esses pontos foram aprovados 
na plenária final. Mas este é um 
documento a ser encaminhado ao 
Conselho Universitário e o processo 
de debate não está encerrado. O 
documento sobre o prédio da Ven-
ceslau Brás, 215 está em consulta 
pública no portal da universidade. 
e continuará, agora com o adendo 
que eles fizeram (os estudantes). 
Foi um momento de discussão, e 
é normal que haja divergência”, 
disse o coordenador.

O mais importante para Carlos 
Vainer é pensar que a UFRJ tem 
que ter uma política cultural mais 
ampla e que se pense a universi-
dade como um grande espaço e 
centro cultural ao mesmo tempo 
em que contemple diversidades de 
cada centro ou grupo: “O grande 
desafio que a UFRJ tem é: como 
pensar sua unidade e contemplar 
a multiplicidade de cada grupo 
e impedir que essa diversidade 
legitime a fragmentação”.

Outra questão fundamental 
que a seu ver está marcada no 
documento é a ideia – já prevista 
no Plano Diretor da UFRJ – de 
integração com a cidade. O terceiro 
ponto que ele destaca é a necessi-
dade de criar as bases, insumos e 

recursos necessários para a insti-
tuição de uma política cultural e 
de difusão artística e científica.

“Pela primeira vez tivemos 
um processo de debate coletivo 
democrático de discussão e o 
conselho vai ter que discutir e dar 
consequência para que cultura e 
difusão artística e científica ganhe 
cidadania, que ciência e academia 
sejam reconhecidas como esferas 
fundamentais da universidade 
e isso se concretize em práticas 
concretas de recursos e apoio ins-
titucional. Foi uma grande vitória 
para a UFRJ e sinaliza um novo 
papel para o Fórum de Ciência e 
Cultura, muito mais de articulação 
e coordenação da Política Cultural 
da UFRJ”, apontou Vainer.

Documento
O documento propõe a articu-

lação dos diversos campos e eixos 
para construção de um plano 
de ação de 2013 a 2015 para a 
política cultural. Entre as inicia-
tivas apontadas estão o Museu do 
Conhecimento, um espaço central 
de exposições (permanentes e tem-
porárias), com auditórios, salas de 
cinema e teatro, salas para oficinas 
e cursos, laboratórios vários de uso 
público. Ali funcionarão serviços 
centralizados de apoio aos museus 
e acervos da UFRJ, como de restau-
ração e recuperação, digitalização, 
etc. E um Sistema Integrado 
de Museus, Acervos, Arquivos e 
Patrimônio Edificado (Simape). 
O Simape é inspirado no Sistema  

de Bibliotecas e Informações da 
UFRJ (Sibi) e permitirá a elabo-
ração e consolidação de políticas 
de médio e longo prazo.

Também estão entre as pro-
postas à consolidação dos grupos 
culturais de representação insti-
tucional: discussão em 2013 de 
uma política de comunicação da 
UFRJ, implantação da TV Uni-
versitária, Rádio Universitária, 
uma rede integrada de coleta e 
divulgação de informações sobre 
a difusão artística, cultural e 
científica, uma publicação men-
sal com a programação da UFRJ 
para a comunidade e para fora, 
e, ainda, sob o título “Conexões 
Urbanas”, a oferta de espaços de 
encontro com a cidade.

UM dos seminários realizados 
na Casa da Ciência com a 
participação de Carlos Vainer, 
técnicos-administrativos, 
professores e estudantes

Fotos: Emanuel Marinho

CANECÃO: único ponto polêmico das discussões. A dúvida é: será público? E como será administrado?
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Em 2013, caberá ao Consuni definir 
a política cultural para a UFRJ


