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Terrorismo 
deflagrado no 
HUCFF assusta 
trabalhadores

A direção do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 
inconformada por não ter conseguido emplacar a Ebserh no 
Conselho Universitário, está espalhando boatos de que a uni-
dade será fechada por falta de condições estrutural, de pessoal 
e orçamentária para funcionar.  A campanha terrorista está dei-
xando os trabalhadores em pânico, principalmente porque está 
ganhando fôlego com a entrada em cena de outros personagens 
do batalhão de choque pró-Ebserh. 

Os extraquadro são os alvos dos inescrupulosos, que con-
tinuam propagando mentiras ao invés de pressionar para que 
a Reitoria lance de uma vez o edital para seleção simplificada, 
em benefício dos sem-contrato. A pró-reitora de Gestão e Go-
vernança, Aracely Cristina, descartou a existência de riscos 
no prédio que ameacem a integridade física das pessoas. As 
entidades Sintufrj, Adufrj, DCE Mário Prata e a Associação dos 
Pós-Graduandos (APG) entregaram na quinta-feira, dia 10, ao 
reitor Carlos Levi documento propondo que a UFRJ com as 
outras universidades federais, a Andifes, a Fasubra e o Andes 
adotem ações para pressionar o MPOG a autorizar a realização 
de concursos (temporários e efetivos) para os HUs, como tam-
bém assuma o Complexo Hospitalar como alternativa de gestão 
para as unidades de saúde da universidade.  
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Com o tema “Fortalecimento e 
Inovação da Promoção da Saúde no 
Siass-RJ – Integrando Promoção, Vi-
gilância e Perícia”, será realizado dias 
29 e 30 de outubro o III Fórum Per-
manente Siass-RJ, no auditório Ho-
rácio Macedo, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN). 
O Fórum é destinado a todos os tra-
balhadores das instituições federais 
do Estado do Rio de Janeiro e contará 
com a presença de representantes do 
Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). 

Comemoração do Dia da 
Criança é sexta-feira

A festa do Sintufrj para os fi-
lhos dos técnicos-administrativos 
sindicalizados será nesta sexta-
feira, dia 18, das 13h às 17h, no 
Espaço Cultural da entidade, na 
Cidade Universitária. Constam da 
programação várias atividades in-
terativas e a apresentação do espe-
táculo “Brincando com Portinari” 
e a realização das oficinas de teci-
do e malabares, eventos que fazem 
parte do projeto Faz e Acontece, da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ.

Os inscritos até 12 anos e ca-

dastrados no sistema do Sindicato 
receberão brindes e lanche no dia 
da festa e poderão participar das 
brincadeiras e aproveitar os brin-
quedos que serão montados. 

Entrega de tíquetes
Os tíquetes dos sindicalizados 

inscritos para participar da festa 
serão entregues nos dias 16 e 17, 
das 9h às 17h, na recepção da sede 
do Sintufrj, no Fundão. O próprio 
servidor deverá retirá-los, mas, em 
caso de impedimento, outra pessoa 

poderá fazê-lo, desde que apresente 
um documento do representado e 
uma autorização por escrito. 

Não haverá entrega de tíquetes 
nas subsedes do Sintufrj. 

Cada dependente de sindicali-
zado inscrito (as inscrições se en-
cerraram no dia 9 de outubro) terá 
direito a uma cartela de tíquetes. 

Somente as crianças inscritas 
terão direito aos tíquetes. Os brin-
des serão distribuídos apenas no 
dia do evento e no horário deter-
minado dentro da programação.

O sambista Tonho de Rocha 
Miranda convida todos para a 
roda de samba que promoverá 
na sexta-feira, dia 25, a partir 
das 15h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, com a participação do 
grupo Se Marcar Dança. 

Há vários anos o sambista 
concilia as tarefas de técnico de 
enfermagem no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho com 
sua paixão pela música. A agenda 
de shows de Tonho de Rocha Mi-
randa está sempre cheia. Ultima-
mente ele tem se apresentado em 
cidades da Região dos Lagos. No 
subúrbio do Rio de Janeiro, berço 
de bambas, é presença certa nas 
mais exigentes rodas de samba. 

No Espaço Cultural do Sin-

Comunicado da diretoria 
Em virtude dos boatos que es-

tão sendo espalhados sobre as ações 
judiciais, a diretoria do Sintufrj es-
clarece que não há nenhuma nova 
informação a respeito. Assim que 

houver novidades a categoria sabe-
rá de imediato, pois imediatamente 
serão divulgadas no Jornal do Sin-
tufrj e no site da entidade.   
Diretoria Executiva do Sintufrj

III Fórum Siass

Atenção: inscrições até 20 de 
outubro na site www.forumsiass.
pr4.ufrj.br.

A sigla Siass significa Subsiste-
ma Integrado de Atenção à Saúde 
do Servidor. O Siass foi criado por 
decreto do Ministério da Saúde, em 
2009, e se apoia nos seguintes eixos: 
perícia, assistência, vigilância e 
promoção à saúde. No dia 5 de no-
vembro de 2010, com a assinatura 
do acordo de cooperação técnica 
com o MPOG, a UFRJ/PR-4/CPST 
tornou-se a unidade 50 Siass. 

Roda de samba no Sintufrj
“Quem não gosta de samba, bom sujeito não é
É ruim da cabeça ou doente do pé”

tufrj ele interpretará sambas an-
tológicos de Luiz Carlos da Vila, 
Paulinho da Viola, Dona Ivone 
Lara, Roberto Ribeiro, Martinho 
da Vila, Fundo de Quintal, entre 

outros. Mas também apresentará 
composições de sua autoria e que 
fazem  sucesso em seus shows, 
como “Isto é amor” e “Ouro da 
minha mina”. Entrada franca.

Tonho de Rocha Miranda

Foto: Divulgação

1 – O Instituto de Nutrição Jo-
sué de Castro (UFRJ), que há vários 
anos desenvolve projetos com a po-
pulação da Vila Residencial, realiza 
na quarta-feira, dia 16, a partir das 
10h, na sede da AmaVila, atividades 

Vila Residencial da UFRJ
comemorativas pelo Dia da Criança 
e em homenagem aos professores. 

2 – Oficina de alimentação 
saudável

Os moradores da Vila Residen-
cial que tiverem disponibilidade de 

tempo não devem deixar de partici-
par da Oficina de Alimentação Sau-
dável que será realizada na próxi-
ma quinta-feira, dia 24, das 13h às 
17h, no Restaurante Universitário 
Central da UFRJ. O tema desta edi-
ção do evento é “Alimentação sem 
glúten: mitos e verdades”.
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caras de pau

Desde a sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) no dia 26 
de setembro, no auditório do CT, as 
entidades sindicais Sintufrj e Adufrj, 
e o DCE Mário Prata contabilizam 
mais uma vitória na luta em defe-
sa da autonomia universitária, e a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) começava a se 
diluir no horizonte da universidade 
como uma fumaça indesejável. 

Mas, nos últimos dias, os entre-
guistas derrotados se uniram para 
retomar o controle da situação na 
Reitoria e novamente tentar impor 
ao reitor o seu projeto de se dar bem 
com a Ebserh controlando os hos-
pitais universitários da UFRJ. Sem o 
menor pudor, a tropa de choque e 
a direção do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
tocaram o terror e anunciaram o 
iminente fechamento da unidade. 

Reitoria não 
abandonou o HUCFF 

Há pouco mais de dois meses, 
a Reitoria montou uma comissão 
coordenada pela Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança com a tarefa 
de providenciar reparos estruturais 
e injetar recursos para manter o 
HUCFF funcionando plenamente. 
As medidas foram postas em práti-
ca, mas pelo jeito as melhorias não 
estão agradando aos dirigentes da 
unidade e aliados da empreitada 
pró-Eberh.

Defensores da Ebserh deflagram campanha 
terrorista entre os trabalhadores e pacientes
Nos últimos dias, a direção 
do HUCFF e o batalhão de 
choque pró-Ebserh se lançaram 
numa cruzada desesperada 
e irresponsável pela adesão, 
a qualquer custo, da UFRJ 
à empresa. Eles chegaram 
ao cúmulo da indecência de 
espalharem que vão fechar a 
unidade hospitalar. 

“O diretor está anunciando que 
vai fechar o HU”, denunciam fun-
cionários. A maioria está confusa e 
teme mesmo pelo fim do hospital. 
Mas há os que já perceberam a ma-
nobra da atual direção, que está em 
fim de mandado, para defender a 
entrada da Ebserh na universidade. 
Trabalhadores contam que inte-
grantes da direção ironizam a de-
cisão do Conselho Universitário de 
afastar a opção Ebserh para resolver 
os problemas dos HUs. “Eles dizem  
‘agora quero ver’, por exemplo, 
quando falam de extraquadro”, 
contam. 

Terrorismo explícito  
No dia 7, foi divulgada pela 

internet e panfletada dentro do hos-
pital, uma espécie de carta-relatório 
assinada pela diretora adjunta da 
unidade, Lucila Marieta Perroto de 
Souza, dirigida aos professores da 
Faculdade de Medicina, na qual ela 
expõe como vê o HUCFF. 

A diretora usa no texto palavras 
fortes para definir as atuais condi-
ções do hospital, como “subsistên-
cia a curto prazo”, e relaciona os 
problemas – estruturais, financei-
ros, de carência de pessoal e, por 
fim, a impossibilidade de manuten-
ção de profissionais extraquadro.

Ela afirma que não é possível 
manter o HUCFF ativo sem o atual 
quantitativo de extraquadro, e sus-
tenta que não há tempo suficiente 

para que o concurso temporário ou 
simplificado seja autorizado pelo 
Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) até o fim 
do ano e que não é provável que o 
MPOG (“salvo pactuação excepcio-
nal”) autorize concursos temporá-
rios para as áreas administrativas 
dos HUs.

Por fim, a diretora diz confiar 
que sejam identificadas soluções 
imediatas para os problemas re-
lacionados. Caso isso não ocorra, 
conclui: “precisamos iniciar ime-
diatamente os procedimentos que 
garantam a desativação organiza-
da e progressiva do HUCFF”.

Posicionamento do Consuni
Durante o expediente (etapa 

inicial onde são tratados assuntos 
gerais) da reunião do Conselho 
Universitário, na quinta-feira, dia 
10, o assunto veio à tona. 

O representante dos professores 
titulares do Centro de Filosofia e Ci-
ências Humanas (CFCH), Roberto 

 Jornal do Sintufrj: Que me-
didas a Reitoria adotará para 
contornar a questão dos extra-
quadro nas unidades de saúde 
da universidade?

 Carlos Levi: Estamos definin-
do o cenário para que possamos ter 
uma proposta concreta que atenda 
os interesses da universidade.

 JS: Como será feita essa pro-
posta?

 Carlos Levi: O grupo de traba-
lho (formado por diretores de unida-
des hospitalares e pelas Pró-Reitorias 
de Pessoal e de Planejamento, De-
senvolvimento e Finanças) vem 
trabalhando para desenvolver uma 
proposta, coordenado pelo pró-reitor 
(de Pessoal) Gambine.

 JS: O grupo considera a pro-

Leher, pediu que a Reitoria infor-
masse o andamento da auditoria no 
HUCFF, lembrando que o colegiado 
precisava dar respostas objetivas ao 
acórdão do Tribunal de Contas da 
União que apontou graves erros 
administrativos na unidade e cujo 
diagnóstico indicava a necessidade 
de providências urgentes. 

Em 8 de agosto, as entidades 
representativas dos três segmentos, 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário Prata, 
protocolaram na Reitoria pedi-
do de sindicância no HUCFF, em 
função do que foi apontado pela 
auditoria do TCU e as intervenções 
que a Reitoria tem feito para ten-
tar reerguer a unidade diante do 
processo gradual de fechamento 
de setores, redução de leitos e pro-
blemas técnicos.

Para o conselheiro, a Reitoria 
precisa apontar respostas objetivas, 
até porque começam a surgir de-
núncias “pouco refletidas” sobre 
riscos de incêndio e até desaba-
mento, no “ocaso de uma gestão 

que teve muitos problemas”, como 
aponta, de fato, o relatório do TCU. 
Para Leher, portanto, é preciso pau-
tar o tema no Consuni.

Gestão e Governança 
descarta riscos 

A pró-reitora de Gestão e 
Governança, Araceli Cristina 
de Souza Ferreira, disse que 
apresentou à Congregação da 
Faculdade de Medicina lau-
dos de risco de junho de 2013 
informando que o prédio está 
estável. E sugeriu que a apre-
sentação das iniciativas que a 
Reitoria vem promovendo no 
HUCFF, assim como fez na con-
gregação, seja pauta no Conse-
lho Universitário.

Contou que as obras na parte 
elétrica já começaram e que não há 
risco como tem sido “colocado aí”. 
Para ela, não é preciso auditoria ou 
sindicância no HUCFF, mas pessoas 
que queiram trabalhar para “le-
vantar aquele hospital”.

Pingue-pongue

Reitor adianta que GT discutirá proposta
posta de seleção simplificada?

 Carlos Levi: Isso dependerá se 
garantirmos a alocação das vagas. 
Isso tudo está ainda meio indefinido, 
mas, em breve, precisamos ter algu-
ma decisão.

 JS: A decisão é mesmo pagar 
os extraquadro somente até de-
zembro de 2013?

 Carlos Levi: Precisamos de 
uma definição rápida para um ce-
nário que garanta que a universi-
dade não seja penalizada, responsa-
bilizada pelo não cumprimento (da 
determinação do TCU).

 JS: As entidades serão cha-
madas para discutir a proposta da 
Reitoria para os extraquadro?

 Carlos Levi: As entidades, cla-
ro, estarão representadas nesse grupo 

de trabalho, e a ideia é colocar mais 
atores nesse processo de busca de 
uma solução.

A Congregação da Faculdade de 
Medicina aprovou conceder o título 
de Professor Emérito da UFRJ ao pro-
fessor Nelson Souza e Silva. A decisão 
segue para ao Conselho do Centro de 
Ciências da Saúde e, depois, para o 
Conselho Universitário.

A discussão sobre a concessão ou 
não do título durou meses, em meio 
a polêmica – não em torno das inú-
meras e importantes contribuições 
do professor para a UFRJ e para a 

Nelson recebe, enfim, a merecida emerência
educação brasileira, um dos quesitos 
fundamentais para a deferência, mas 
por críticas de um segmento da Facul-
dade de Medicina às posições políticas 
de Nelson na defesa veemente da au-
tonomia universitária, das unidades 
de saúde e contra a Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares (Ebserh).  

Um abaixo-assinado chegou 
à Congregação há três meses com 
centenas de assinaturas em apoio ao 
professor, mesmo assim a decisão foi 

postergada até a última terça-feira, 
dia 8. Uma última tentativa de impe-
dir a deferência foi a adoção do voto 
secreto.

A merecida homenagem foi lem-
brada pelo representante dos professo-
res titulares do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH), Roberto 
Leher, na sessão do Conselho Univer-
sitário do dia 10 de outubro. Ele regis-
trou a satisfação pela Congregação ter 
concedido a emerência: “prevaleceu 

o pluralismo teórico”, e parabenizou 
Nelson pela brilhante carreira.

Inegável merecimento
Titular da Faculdade de Medicina, 

Nelson Souza e Silva é diretor do Ins-
tituto de Coração Edson Saad. Ingres-
sou na UFRJ como aluno em 1960 e 
integrou o quadro de professores em 
1974. Participou da implantação do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), da criação do 
Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 

(Iesc) e dos Institutos de Doenças do 
Tórax e do Coração, e do Complexo 
Hospitalar da UFRJ. Foi pró-reitor de 
Desenvolvimento e Extensão e criou a 
Coordenação de Extensão do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS). Con-
tribuiu para a criação do Instituto 
Nacional de Ciência Tecnológica de 
Medicina Assistida por Computação 
Científica do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e coordenou, no Ministé-
rio da Saúde, o Programa Nacional de 
Combate à Pressão Arterial.

Foto: Divulgação
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TRABALHADORES EM LUTA

stado de direito é um con-
ceito que designa qualquer 
Estado que se aplica a ga-

rantir o respeito das liberdades civis 
e que defende, através das leis, todo 
um rol de garantias fundamentais, 
baseadas no chamado “Princípio 
da Dignidade Humana” – onde 
cada um é submetido ao respeito 
do direito, do simples indivíduo 
até mesmo ao próprio Estado, 
obrigado ao cumprimento de 
regras e limites por ele impostos, 
ou seja, o poder não é absoluto. 
Mas, considerando que o direito 
de manifestação é constitucio-
nalmente garantido, não é o que 
tem sido visto nas manifestações 
de professores da rede municipal 
no Rio de Janeiro. 

Imagens de arbitrariedades 
cometidas pela Polícia Militar do 
Rio de Janeiro contra os professores 
das redes municipal e estadual em 
greve têm invadido as chamadas 
novas mídias. As notícias chegam 
– e destaque-se  – são transmitidas 
por qualquer equipamento on line, 
através de milhares de redes sociais, 
blogs, sites, que têm como elemento 
principal a interatividade, com a 
troca ágil de informações e opiniões. 

Esse aparato de comunicação 
instantânea entre as pessoas, as 
chamadas novas mídias, faz um 
contraponto à velha mídia, que 
sempre desprestigia, em números e 
qualidade, os movimentos sociais. 

Polícia volta a transformar o Centro 
do Rio em praça de guerra
Governador e prefeito da cidade se unem ainda mais contra as manifestações. 
O alvo agora são os professores em greve da rede pública. Uma vergonha!  

Mas, levados pela repercussão das 
informações na internet, os donos 
das velhas mídias estão sendo 
obrigados a divulgar algumas das 
barbaridades vistas nas ruas.

Ficou famoso nas redes (e 
ajudou a desmascarar uma far-
sa) e repercutiu na imprensa 
tradicional o vídeo de um oficial 
da PM carregando um morteiro, 
que depois foi jogado aos pés de 
um rapaz, Isaac Galvão, em meio 
a um grupo de manifestantes nos 
arredores do Centro do Rio, depois 
do ato de 30 de setembro. A vítima 
tem 15 anos e, após ter a mochila 
revistada, foi algemada e presa. 
Foi a divulgação sistêmica dessas 
cenas que ajudou na libertação 
do jovem, evidenciando um falso 
flagrante e colocando em foco, 
na agenda social, questões como 
o despreparo, o arbítrio e o poder 
da Polícia Militar.

Outra imagem que ficou na 
memória é a da professora que, 
sozinha, com dedo em riste, en-
frentou 18 policiais armados com 
bombas de efeito moral. “Você veio 
para bater em professor? Eu posso 
ser professora do seu filho”, diz 
enérgica a educadora a um dos PMs.

Isso ocorreu na Cinelândia 
e se transformou no símbolo da 
covardia com que os docentes têm 
sido atacados pela PM, a mando 
do governador Sérgio Cabral e do 
prefeito Eduardo Paes.

E, para consolidar o que hoje 
domina o inconsciente coletivo em 
relação à polícia do Rio de Janeiro 
e que causou repulsa, temos a foto 
postada na internet de um policial 
militar mostrando o cassetete 
quebrado com os dizeres “Foi mal, 
fessor!”. O policial inclui no nome 
de seu perfil a expressão “Tiroteio”. 

O povo continua nas ruas 
O mais recente e grande ato 

público no Centro do Rio de 
Janeiro foi realizado na segunda-
feira, dia 7, e reuniu dezenas de 
milhares de pessoas, que saíram 
em passeata da Candelária à Cine-
lândia. A mobilização pelas redes 
sociais e das entidades, como 
sindicatos e centrais sindicais, 
não teve como única palavra de 
ordem a  demonstração de justo 
apoio à luta dos professores públi-
cos. Os trabalhadores e estudantes 
se manifestaram principalmente 
para denunciar a violência do 
aparato policial do Estado contra 
os grevistas e contra todos os que 
têm coragem de ir às ruas reivindi-
car direitos, conforme tem ocorrido 
no país desde o mês de julho. 

A manifestação foi considerada 
pelos organizadores como vitoriosa 
e não apenas pelo contingente 
considerável de pessoas nas ruas.  
Mas por ter transcorrido em tran-
quilidade durante todo o  percurso 
pela Avenida Rio Branco. Um 

cartaz até ironizava: “Que coinci-
dência: sem PM, sem violência”. 
A frase acabou se transformando 
em palavra de ordem cantada pelos 
manifestantes.

Até que, ao fim do ato, a paz 
acabou. Os confrontos começaram 
com ataques a prédios públicos 
por um grupo de encapuzados, 
ação que desencadeou a violência 
generalizada. “Mais vandalismo 
em protesto”, estampou várias mí-
dias que mais uma vez ignorou os  
apelos feitos pelo fim da violência 
contra os cidadãos.

No mesmo dia, mais um vídeo 
na internet passou a escancarar 
um novo flagrante de arbítrio: 
Anne Karolyne Tavares de Melo, 
20 anos, que integrava um grupo 
de jovens, foi empurrada por cinco 
policiais para dentro de uma via-
tura e levada sob protestos por PMs 
para local desconhecido. A reação 
foi em resposta à reclamação de 
Anne, que não gostou de ter sido 
chamada de “gostosa” por um dos 
policiais truculentos. 

O desespero tomou conta dos 
amigos e parentes da jovem. “Quem 
sabe notícias dela?”, perguntavam 
os blogueiros, na internet, junto 
com as imagens postadas da prisão 
de Anne Karolyne. No dia seguinte, 
a imprensa divulgou que a moça 
foi autuada pela 12ª Delegacia 
de Polícia e iria responder por 
desacato à autoridade.

E

CANDELÁRIA, 
Avenida Rio Branco e 

Cinelândia, no dia 
7 de outubro de 2013
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CÚMULO DA ARBITRARIEDADE 

Depois de adotarem a Lei de Organização Criminosa (12.850/2013), os governadores Geraldo Alckmin (SP) e 
Sergio Cabral (RJ) ressuscitam a arma dos generais fascínoras da ditadura militar para tirar o povo das ruas  

em o clamor popular pelo 
fim da violência policial 
nas manifestações e nas 

comunidades nem os vídeos na 
internet provando que a PM conti-
nua na contramão da cidadania – 

Lei de Segurança Nacional 
contra os manifestantes 

matam e espancam trabalhadores, 
forjam flagrantes até em menores 
de idade – fazem com que o Esta-
do reveja sua política de segurança 
pública. Ao contrário. Quanto mais 
a sociedade exige respeito e revela a 

face suja da Polícia, mas os gover-
nantes recrudescem.     

No Rio de Janeiro, a Polícia 
Civil anunciou que “baderneiros” 
responderão por organização cri-
minosa, com penas de três a oito 
anos de prisão. Em São Paulo, a Lei 
de Segurança Nacional instituída 
pela ditadura militar é aplicada 
aos que foram presos durante a 
manifestação na segunda-feira, 
dia 7, em apoio aos professores 
fluminenses em greve. Essas notí-
cias tiveram tratamento especialís-
simo dos principais jornais do eixo 
Rio-São Paulo, que estamparam 
a informação como manchete de 
primeira página. .

Em São Paulo, o casal de 
namorados Humberto Caporalli 
e Luana Lopes, que registrava a 
manifestação sem participar de 

vandalismo, foi enquadrado na 
lei da ditadura, que considera cri-
me “depredar, provocar explosão 
ou incendiar para manifestar in-
conformismo político ou manter 
organizações subversivas”. O de-
legado que indiciou os dois quer 
que eles sirvam “de exemplo” 
para outros “baderneiros”. 

As cenas de violência e depre-
dação têm a reprovação de muita 
gente porque, segundo avaliam, 
desqualificam os objetivos dos 
movimentos sociais e prejudicam 
a população. Outros, no entanto, 
entendem que grupos políticos 
estão reagindo contra a violência 
da polícia praticando uma vio-
lência simbólica contra símbolos 
do capitalismo, como, por exem-
plo, as agências bancárias.

Sem entrar no mérito da 
questão, a mídia comercial faz 
coro aos que defendem a política 
do “bate e arrebenta”, e não can-
sa de clamar por “medidas mais 
severas” contra os manifestantes. 

Como vamos viver assistindo 
a repetições de situações como 
as de Anne, Isaac, Humberto e 
Luana, presos por engano ou 
arbitrariamente, ou só “como 
exemplos”, mas correndo riscos 
de serem condenados a penas de 
até 10 anos de cadeia?

Os reitores da UFRJ, UFRRJ, 
UniRio, UFF e o diretor do Cefet-
RJ assinaram nota condenando 
a violência contra professores da 
rede municipal do Rio de Janeiro 
e reivindicam abertura de nego-
ciação. Professores da Faculdade 
de Educação da UFRJ e os diretores 
do Instituto de História e de Filoso-
fia e Ciências Sociais, também em 
notas, criticaram as ações policiais 
e a condução das discussões do 
plano de carreira dos educadores. 

“Nota aos poderes cons-
tituídos e à comunidade do 
Município e do Estado do 
Rio de Janeiro

Os reitores das Universidades 

Estado de sítio
A CUT-RJ cobra a retomada de negociações com os professores e denuncia as violações de direitos dos cidadãos

 O Estado Democrático de Di-
reito vem sendo flagrantemente 
violado pela ação da Polícia Mili-
tar na Câmara dos Vereadores do 
Rio. Depois de ter arrombado o 
portão da sede do Poder Legislativo 
na noite de sábado (28) e retirado 
os professores na base de socos, 
pontapés e gás de pimenta, sem 
mandado de reintegração de pos-
se, na segunda-feira (30), a PM se 
superou em termos de truculência.

 Simplesmente partiu para a 

agressão gratuita e generalizada 
contra tudo e contra todos, usando 
e abusando do gás de pimenta e das 
balas de borracha contra os grevis-
tas. O resultado de tanta violência 
foi professor com fratura exposta 
no pé, outro com orelha quase de-
cepada, além de muitos feridos e 
presos. Sem contar que a norma-
lidade democrática foi brutalmen-
te afrontada, já que a sede de um 
poder constituído e todas as ruas do 
entorno foram cercadas por grades 

e pelo Batalhão de Choque da PM.
 Em síntese, no Rio de Sérgio 

Cabral e Eduardo Paes, professor é 
tratado como bandido e as regras 
democráticas são violadas como se 
vivêssemos numa ditadura.

 A CUT-RJ exige a apuração 
desses episódios lamentáveis e a 
punição de todos os culpados. A 
Central, conforme já anunciou 
em nota divulgada no domingo 
(29), não hesitará em acionar a 
Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, o Ministério da Jus-
tiça e o Ministério Público com 
este objetivo.

 A Central segue cobrando 
ainda a retirada da urgência na 
votação do Plano de Carreira e a 
retomada das negociações com 
a categoria. Também manifesta, 
mais uma vez, todo o apoio à greve 
dos profissionais da educação e re-
pudia veementemente a violência 
do Estado contra uma categoria 
profissional em luta. 

Instituições repudiam a violência policial
Federais do Rio de Janeiro vêm a 
público expressar a sua preocu-
pação e indignação com os atos 
violentos praticados contra profes-
sores da rede municipal do Rio de 
Janeiro, categoria que se encontra 
em greve há mais de 50 dias, rei-
vindicando direitos, salários e con-
dições de trabalho dignas, se orien-
tando na perspectiva da educação 
pública de qualidade. O direito à 
reivindicação deve ser garantido, e 
o diálogo é sempre a forma mais 
efetiva e qualificada para condu-
zir a bom termo processos de ne-
gociação. Como representantes 
de instituições formadoras de um 
número expressivo de professores 
que atuam na rede pública somos 

instados a nos posicionar, repu-
diando atos que colocam em risco 
a integridade física e emocional de 
profissionais que são responsáveis 
pela formação de crianças e jovens 
que representam o futuro de nosso 
estado e do país. 

Encarecemos aos poderes 
constituídos do Estado do Rio 
de Janeiro, sobretudo à Câmara 
de Vereadores, que representa os 
munícipes do Rio de Janeiro, que 
se sensibilizem com as demandas 
apresentadas pelos professores e 
abram canais efetivos de negocia-
ção de forma a que um legítimo 
plano de carreira represente os 
anseios do conjunto dos traba-
lhadores da educação e permi-

tam o retorno à normalidade das 
atividades, garantindo que o pro-
cesso educativo, tão necessário e 
primordial, se efetive e possamos 
oferecer à sociedade o ensino de 
qualidade pelo qual tanto luta-
mos e almejamos.

Rio de Janeiro, 
2 de outubro de 2013

Ana Maria Dantas Soares  
Reitora da UFRRJ

Carlos Henrique Figueiredo Alves  
Diretor-Geral do CEFET/ RJ

Carlos Antônio Levi da Conceição  
Reitor da UFRJ

Luis Pedro San Gil Jutuca  
Reitor da UNIRIO

Roberto de Souza Salles  
Reitor da UFF”

N

Fotos: Renan Silva 7/10/2013
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

s ações desenvolvidas 
pela Divisão de Inclu-
são, Acessibilidade e 

Assuntos Comunitários foram 
temas de dois pôsteres apresen-
tados nos dias 29 e 30 de agos-
to no I Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação (I Sintae). Ambos de 
autoria de Rita de Cássia Olivei-
ra Gomes, diretora da Divisão, 
em coautoria com Camila No-
gueira Chaves, chefe da Seção 
de Acessibilidade, Felipe Teles 
Sampaio, tradutor-intérprete de 
Língua de Sinais e com os estu-
dantes Augusto Rodrigues e Bru-
no Barcelos de Souza.

O primeiro trabalho – “Por 
uma UFRJ inclusiva e acessível” 
– resume a atuação da Divisão, 
criada em 2011, com o objetivo de 
construir propostas que permitam 
à universidade tornar-se uma ins-
tituição inclusiva e acessível, rom-
pendo com barreiras espaciais, 
curriculares, tecnológicas, cul-
turais ou de atitudes. O segundo 
pôster – “Acessibilidade na UFRJ: 
pelo direito de ir e vir” – apresenta 
ações para garantir o direito de ir 
e vir de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Técnica-administrativa leva a 
Agenda Ambiental ao Sintae 

anete da Silva Moreno Mar-
tins, coordenadora da Agen-
da Ambiental da Prefeitura 
Universitária e doutoranda 

da Universidade Nacional de Ro-
sário, na Argentina, é autora, em 
parceria com colegas de trabalho, 
de dois projetos apresentados no 
I Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos em Edu-
cação, realizado pela Pró-Reitoria 
de Pessoal, de 27 e 30 de agosto, no 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN). 

O título do primeiro projeto é 
“Agenda Ambiental da Prefeitura 
Universitária”, sendo coautores 
Dulce de Lima, Vanira da Silva e 
Paulo Mário. Já o segundo propõe 
a criação do Núcleo de Educação 
Ambiental da Prefeitura Universi-
tária, e foi elaborado em parceria 
com Angela Iaff, Lenir Gomes e 
Ricardo José de Moura.  

Especialização e dedi-
cação – Janete trabalha desde 
1986 na UFRJ. Em 2009 cursou 
pós-graduação em Gestão Ambien-
tal na universidade e passou a se 
dedicar a essa área, em particular a 

atividades socioambientais focadas 
na administração pública e na edu-
cação ambiental.

Projetos 
O primeiro trabalho apresen-

tado no seminário foi tema da 
monografia de conclusão do curso 
de pós-graduação de Janete e que 
desde 2012 a Prefeitura Univer-
sitária desenvolve, como parte da 
Agenda Ambiental na Gestão Pú-
blica (A3P), do governo federal.  

O segundo pôster exposto por ela 
no Sintae consiste numa proposta 
de criação do “Núcleo de Educação 
Ambiental da Prefeitura Univer-
sitária” e foi inspirado na tese de 
doutorado que conclui, cujo tema é 
“A Educação Ambiental no Ensino 
Médio Integrado de Educação Pro-
fissional Técnica”. O trabalho aca-
dêmico da técnica-administrativa é 
centrado no estudo de caso de uma 
escola pública sustentável no Rio de 
Janeiro, no caso o Colégio Estadual 
Erich Walter Heine, o primeiro da 
América Latina certificado na Leed 
School (instituição que destaca es-
colas construídas sob um padrão 

ambientalmente adequado).
Pela proposta da servidora, 

a edificação da sede do núcleo 
obedecerá a critérios da chama-
da construção verde (utilização 
de materiais socioambiental-
mente corretos) para se tornar 
apta a requerer certificação de 
entidade credenciada em cons-
truções ecológicas. Nos planos 
de Janete, o núcleo atuará como 
referência interna para implan-
tação de ações de educação am-
biental na UFRJ. Mas enquanto 
o núcleo ainda está na “fase de 

desejo”, como diz a técnica-ad-
ministrativa, a Agenda Ambien-
tal da Prefeitura Universitária 
começa a angariar espaço e a 
despertar o interesse da comuni-
dade universitária.  

A finalidade da Agenda é co-
nhecer os aspectos socioambien-
tais e seus impactos na universida-
de, através de pesquisa de campo 
e aplicação de questionários, cujos 
resultados farão parte do primei-
ro relatório da Agenda Ambiental 
produzido pela equipe. “Os dados 
até então colhidos e tabulados já 

sugerem indicações que a Prefei-
tura Universitária vem produzin-
do um significativo número de 
atividades socioambientais. Como 
também indicam que há um bom 
conhecimento geral e razoável 
interesse dos funcionários nas 
questões socioambientais, embora 
também demonstrem baixo índi-
ce de mobilização efetiva”, infor-
ma a coordenadora, ponderando 
que, por isso, há necessidade de 
divulgação das iniciativas da Pre-
feitura e de atividades de mobili-
zação do pessoal. 

UFRJ: para muitos, uma difícil caminhada 

Muito a fazer 
Essa é uma Divisão que não 

para, pois há muito a ser feito. Se-
gundo Rita Gomes, como os pré-
dios da UFRJ são muito antigos, 
não foram construídos prevendo o 
trânsito de  pessoas com deficiência. 
Alguns até têm rampas, mas não 
projetadas para o acesso de cadei-
rantes. Ela aponta também outros 
problemas: as salas de aula às vezes 

são mal iluminadas e as avaliações 
são feitas em geral por escrito, o 
que é proibitivo para deficientes vi-
suais. Muitos professores dão aulas 
voltados para o quadro, alheios aos  
deficientes auditivos. Sem falar na 
questão dos transportes. 

É intenção da Divisão produ-
zir uma cartilha orientando sobre 
formas de lidar com a pessoa de-
ficiente físico. Por exemplo, como 

deve ser a rotina de organização 
espacial na sala onde trabalha uma 
pessoa cega. “Se um colega deixa 
a cadeira fora de lugar, isso pode 
significar risco de queda para uma 
pessoa cega, porque ela memoriza 
a organização do espaço. Portanto, 
qualquer troca no mobiliário tem 
que ser avisada”, diz Rita Gomes.

Segundo a assistente social 
Camila Chaves, chefe da Seção 

de Acessibilidade, há um cami-
nho longo a percorrer. “A Divisão 
é recente e estamos fazendo um 
levantamento de onde estão esses 
servidores para conhecer a realida-
de e propor ações, nem que sejam 
pequenas alterações, para que a 
universidade se torne inclusiva e 
acessível para todo mundo”.

Augusto Rodrigues Macedo 
cursa o sétimo período de Biblio-
teconomia e Gestão de Unidade de 
Informação e atua na Divisão na 
condição de bolsista do Programa 
de Bolsas em Projetos de Desenvolvi-
mento (PBPD). Portador de autismo 
e síndrome de Asperger, ele participa 
ativamente dos projetos.  

De acordo com a equipe, a UFRJ 
está se preparando para dar condi-
ções às pessoas com algum trans-
torno, e os resultados já são senti-
dos. Augusto lembra emocionado 
da fala do ex-reitor Aloísio Teixeira 
na aula inaugural de seu curso de 
graduação, quando disse que ele 
era o primeiro aluno com autis-
mo na UFRJ. “Eu estou vencendo, 
lutando, conseguindo superar os 
diferentes obstáculos e barreiras 
para partilhar a caminhada rumo 
à formação acadêmica”, afirmou 
orgulhoso o estudante. 

A

J

Fotos: Renan Silva 17/9/2013

JANETE (vestido) com os integrantres de projetos Bruna, Beatriz, Dulce, Vanira e Marcelo 

CAMILA Chaves, Rita Gomes e o estudante Augusto Rodrigues
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O técnico desportivo da Escola 
de Educação Física e Desportos e 
professor de educação física, o mi-
neiro Orestes Manoel da Silva, 61 
anos, tem o boxe como responsável 
pelas escolhas e conquistas da sua 
trajetória de vida, desde que abra-
çou o esporte na adolescência. Mes-
tre em Ciência da Atividade Física, 
advogado e especialista em Direito 
Desportivo, ele faz parte do  Grupo 
de Pesquisa de Direito Desportivo 
da Faculdade Nacional de Direito 
(FND) da UFRJ.

Atualmente Orestes Manoel 
desenvolve seu projeto A Arte de Bo- 
xear na Praia Vermelha, que é volta-
do para a inclusão social, e prepara 
um novo capítulo para o segundo 
livro a ser lançado pelo  Grupo de 
Pesquisa de Direito Desportivo da 
FND. Sua relação com o esporte 
vem desde os 9 anos, e foi iniciada 
com o futebol e o atletismo. Quando 
saiu da cidade de Além Paraíba, in-
terior de Minas Gerais, para o Rio de 
Janeiro, não imaginava que desco-
briria um esporte que mudaria sua 
vida. Aos 16 anos ele adotou o boxe 
para sempre. 

“O boxe me direcionou. Era hi-
perativo e brigão. Foi a única coisa 
que conseguiu me acalmar e traba-
lhar a minha agressividade. Muitas 
pessoas falam que boxe é um esporte 
violento. Pra mim é uma arte nobre. 
Tanto é que o nome do meu projeto 
é A Arte de Boxear. O boxe foi onde 
me encontrei. Fiquei mais confiante, 
porque se aprende a respeitar as re-
gras e as pessoas. Aprende-se o auto-
controle”, define Orestes Manoel.

O boxe passou a fazer parte da 
vida de Orestes e a provocar suas 
escolhas. “Acho que tudo que con-
segui na minha vida desportiva 
foi através do boxe, ou seja, o boxe 
abriu caminho para eu chegar 
onde estou. A prática do esporte 
me impulsionou também a estu-
dar com disciplina. Como estava 
dentro daquele esporte, a carreira 
que me convinha naquela ocasião 
foi a educação física. Me formei, fiz 
outros cursos com especialização 
no boxe mesmo e um intercâmbio 
entre Brasil e Cuba em 1988. Nesse 
mesmo ano fiz também uma espe-
cialização em futebol”.

Busca de novos conhecimen-
tos

Em 1995 Orestes Manoel foi fa-
zer Direito. Formou-se, e depois da 
especialização em Direito Desporti-
vo – área em que atua no momen-
to –, passou a integrar o grupo de 
pesquisa da FND/UFRJ. Escreveu o 
capítulo “Esporte uma estratégia na 

Boxe forjou a base para a 
vida de Orestes Manoel

Benefícios do boxe
O boxe favorece o condicionamento físico/emagrecimento; o fortale-

cimento muscular; reduz o estresse; promove autoestima e o autocontrole; 
além de ensinar defesa pessoal.

“O boxe é também um ótimo exercício cardiovascular, exigindo muito 
treinamento, pensamento estratégico e decisões rápidas, não sendo apenas 
aplicação de socos, tornando a técnica de defesa tão importante quanto o 
ataque, a qual se deve reter com precisão, evitando os movimentos do ad-
versário e, assim, com a capacidade de perceber a sua estrutura emocional 
e psicológica. É uma luta cerebral”, ensina o professor.

efetivação dos direitos constitucio-
nais da criança e do adolescente” 
para o livro Direito no Desporto 
– Cultura e Contradições, organi-
zado pelo professor da FND Ângelo 
Vargas. O capítulo faz parte do seu 
projeto de mestrado, produzido 
com base em pesquisa feita no Mor-
ro do Vidigal. Essa tese reflete duas 
coisas na vida de Orestes: a preocu-
pação com o social e a utilização 
do boxe como prática de vida e o 
desenvolvimento intelectual com o 
aprendizado de direito. 

“Tratei nesse estudo da inclusão 
e da ascensão que o esporte leva. O 
objetivo principal foi mostrar que o 
boxe, como qualquer outra moda-
lidade esportiva, sendo levado para 
o lado da inclusão social, é um 
instrumento para as pessoas cres-
cerem. A prática do esporte tem um 
poder muito grande de tirar a maio-
ria das pessoas das áreas carentes da 
pobreza e também de proporcionar 
ascensão social”, declara.

Orestes Manoel procurou saber 
como eram as condições de vida da 
população do Vidigal, o que o boxe 
representava para eles quando luta-
dores se transformavam em cam-
peões, se eram mais respeitados. 
“Todos disseram que sim, inclusi-
ve da comunidade saíram para o 
mundo. Temos o exemplo de dois 
lutadores que são os irmãos Ya-
maguchi e Esquiva Falcão. Foram 
treinados por Raff Giglio – treina-
dor de lá, amigo meu e que abriu as 
portas para minha pesquisa”.

O professor ensina, no entanto, 
que o incentivo não é o dinheiro: 
“Se você não conseguir ganhar 
dinheiro, pelo menos vai se formar. 
Pode não se tornar um campeão 
do esporte, mas pode se formar 
um campeão da vida. O meu caso 
mesmo. Saí lá de baixo, mas vim 
trabalhando e estudando através do 
esporte. O esporte foi o pontapé ini-
cial. O primeiro passo. Eu costumo 
dizer que o boxe foi tudo pra mim”.

Exemplos seguidos 
De uma família de sete irmãos, 

Orestes Manoel foi o único a fazer fa-
culdade. O gosto pelo estudo e pelas 
questões sociais ele herdou do pai, 
que, embora lavrador, dava aulas de 
matemática e de história. O técnico 
desportivo conta que lia muito, e por 
meio da leitura conheceu e passou 
a seguir os ensinamentos de líderes 
como Mahatma Gandhi, Martin Lu-
ther King, Nelson Mandela. E, claro, 
não poderia faltar o boxeador e ati-
vista Muhammad Ali. 

“Ele recusou-se à convoca-
ção do Exército para combater no  
Vietnã e por isso foi banido do es-
porte e ficou cinco anos preso”, re-
lata Orestes, para mostrar também 
sua preocupação com o racismo. 
Na dissertação de mestrado, ele fez 
questão de homenagear seus ído-
los. Em agosto deste ano, ele esteve 
em Nova Iorque para pesquisar a 
situação dos negros americanos, 
visitou os bairros populares do 
Harlem e do Brooklyn. “Eles têm 

autoestima. Aqui o negro não tem 
isso. Não almejam ser brilhantes, 
ser melhores como os negros ame-
ricanos”, diz.

 
Consciência da discriminação

Orestes sempre trabalhou e 
estudou. Trabalhava de manhã, 
treinava à tarde e estudava à noite. 
Depois de formado em educação fí-
sica, quis se aprimorar e procurou 
o Direito. “Sempre procurei fazer 
tudo da melhor maneira possível. 
Trabalhar bem, estudar bem e, 
principalmente, ser um bom profis-
sional de boxe. Costumo dizer que o 
boxe foi tudo para mim. O Direito 
foi consequência. Eu já tinha feito 
educação física, já tinha feito duas 
especializações (uma em futebol, 
outra em saúde mental), mas per-
cebi que faltava preencher mais 
a minha vida ainda com alguma 
coisa. Percebia que o profissional de 
educação física foi e ainda é discri-

minado. Acham que não trabalha 
com o intelecto. Procurei comple-
mentar minha formação com o 
Direito, e foi muito bom”.

Projeto A Arte de Boxear
O projeto A Arte de Boxear tem 

como objetivo desmistificar a vio-
lência no boxe e promover a saúde 
de seus praticantes. O foco é no 
treinamento das técnicas do boxe, 
aquisição de condicionamento fí-
sico, bem-estar e inclusão social. 
Pode ser praticado por ambos os 
sexos de diversas faixas etárias. 

As aulas são dadas na Praia 
Vermelha, às terças e quintas-
feiras,  das 17h às 20h, de hora 
em hora. O projeto é aberto à 
comunidade interna e externa. 
A turma tem cerca de 20 alunos. 
“Somos internacionais aqui. Te-
mos colombianos, americanos e 
alemães”, conta Orestes Manoel, 
entusiasmado. 

ORESTES Manoel com participantes do projeto A Arte de Boxear, no campus da Praia Vermelha 

Foto: Renan Silva
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stá em processo de finaliza-
ção o livro comemorativo 
aos 80 anos da Escola de 

Química (EQ). Em setembro, a es-
cola celebrou a data realizando du-
rante uma semana atividades aca-
dêmicas, esportivas e de integração. 
Os eventos  reuniram 450 inscritos 
no campus da Cidade Universitária.  

A Escola de Química é uma 
unidade de ensino da UFRJ de ine-
gável importância no desenvolvi-
mento do setor químico brasileiro. 
A instituição formou gerações de 
profissionais, e muitos deles ocu-
param a presidência e assumiram 
diretorias de grandes empresas no 
país. Uns se tornaram pesquisa-
dores e foram premiados; outros, 
professores reconhecidos. A rela-
ção da EQ com seus ex-alunos 
sempre foi cultivada e forte.

Não é por acaso, portanto, que 
a ideia do livro saiu da cabeça de 
ex-alunos que formam o Conselho 
Consultivo da Escola de Química, 
uma instância criada para traçar 
diretrizes que impulsionem o de-
senvolvimento da unidade. Atual-
mente a escola é dirigida por um 
ex-aluno, Osvaldo Galvão.  

Um documento histórico
e de grande valor afetivo
O livro, com 160 páginas e mui-

Escola de Química: 80 anos de 
história contados em livro
A ideia do livro, assim como sua concretização, é de ex-alunos da escola, com apoio 
financeiro de ex-professores e empresas. O lançamento está previsto para dezembro 

A origem da Escola de Quími-
ca confunde-se com o início do 
ensino especializado da Química 
no Brasil, cujas raízes são de an-
tes do término da Primeira Guerra 
Mundial. Ela foi criada em 1933 
como Escola Nacional de Quími-
ca, subordinada à diretoria-geral 
de Produção Mineral do Ministé-
rio da Agricultura. Até o fim dos 
anos 1960, a Escola funcionou no 
campus da então Universidade do 
Brasil, na Praia Vermelha. 

O primeiro curso foi o de 
Química Industrial. Na década 
de 1950 foi criado o de Enge-
nharia Química, cuja turma 
completou 60 anos de forma-
da em setembro deste ano. Em 
novembro de 1965, com a mu-
dança do nome de Universida-
de do Brasil para Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a 
Escola Nacional de Química 
passou a denominar-se Esco-

Escola foi alicerce para Petrobras e Petroquisa 

tas imagens, está sendo produzido 
com contribuições de empresas e de 
ex-alunos, e seu lançamento será 
em dezembro. “Ele está sendo feito 
a muitas mãos”, declara Osvaldo, 
ao explicar as doações e a partici-
pação de professores e ex-alunos na 
concretização do projeto. 

A obra conta a trajetória 
histórica da Escola de Quími-
ca até os dias atuais: sua afir-
mação pedagógica, origem, 
importância estratégica para a 
consolidação do mercado, exce-
lência no ensino e na pesquisa, 
e revela como é estruturada e 
organizada. E, como não pode-
ria deixar de ser, um capítulo é 
dedicado aos alunos ao longo 
de oito décadas.

O segredo da 
eficiência da EQ
Além do livro, a moderna 

infraestrutura da Escola de 
Química foi alcançada devido 
às contribuições e aos resul-
tados exitosos de projetos de 
pesquisa. A biblioteca criada 
em 1933 e transferida em 1972 
para a Cidade Universitária, 
por exemplo, foi inteiramente 
revitalizada com recursos de 
doadores através do Conselho 
Consultivo. A sala dos ex-alu-

la de Química e a integrar o 
Centro de Tecnologia da UFRJ. 
Ao mesmo tempo, iniciou seu 
curso de mestrado em Tecno-
logia de Processos Químicos e 
Bioquímicos.

A Escola de Química sempre 
esteve atenta às demandas da so-
ciedade, adaptando sua estrutura 
curricular às necessidades tecno-
lógicas da indústria química. Nas 
décadas de 1950/60, com o apelo 
desenvolvimentista da petroquí-
mica, que culminou com a cria-
ção da Petrobras e da Petroquisa, 
houve modificação do currículo 
com o objetivo de modernizá-lo 
para formar profissionais que 
correspondessem aos avanços 
tecnológicos da época.

Na década de 1970, a escola 
investiu na capacitação de seu 
corpo docente,  reestruturou e 
ampliou a pós-graduação. Na 
primeira década do século 21 

reforçou a ampliação e o estrei-
tamento dos vínculos com a área 
industrial, e aprimorou a forma-
ção de seus profissionais.

Números
A Escola de Química tem 

quatro departamentos (Enge-
nharia Química, Engenharia 
Bioquímica, Processos Orgâni-
cos e Processos Inorgânicos). 
Na graduação, oferece quatro 
cursos – Química, Engenharia 
Química, Engenharia de Bio-
processos e Engenharia de Ali-
mentos – e mais quatro junto 
com a Escola Politécnica e a 
Coppe, no Polo de Xerém. Na 
pós-graduação, oferece o curso 
de Tecnologia de Processos Quí-
micos e Bioquímicos.

A escola conta com 89 docen-
tes e 67 técnicos-administrativos. 
Tem 1.602 alunos de graduação e 
629 de pós-graduação.

nos também foi reformada e 
equipada por meio de contri-
buições, inclusive é batizada 
com nome de todos que parti-
ciparam dessa cotização.

A excelência da Escola de 
Química pode ser comprovada no 
ensino de pós-graduação stricto 
sensu pela concentração de um 
dos maiores quadros de doutores 
do país voltados para os processos 
tecnológicos de base química e 
bioquímica. Os cursos de mestra-
do e doutorado em Tecnologia de 
Processos Químicos e Bioquími-
cos são o carro-chefe da unidade.

A especial Maria Gomes 

antecipado. Isso faz bem ao ego”.
A UFRJ foi o primeiro em-

prego de carteira assinada de 
Maria. Em 2008 ela completou 
30 anos de universidade, e espera 
estar com saúde para, agora,  se 
dedicar a curtir a vida. “Não vou 
esperar os 70 anos para a expul-
sória. Vou me aposentar antes e 
aproveitar meu tempo para fazer 
as coisas  de que gosto, como via-
jar”, planeja Maria Gomes.

As turmas de formandos de 1940, 
1950 e 1960 foram lembradas na 
celebração em setembro. Em toda 
comemoração há também homena-
gens a técnicos-administrativos. Este 
ano a homenageada foi a recepcio-
nista Maria Gomes, que completou 68 
anos no dia 11 de outubro e trabalha 
na Escola de Química desde 1978. 

Maria disse que a homenagem 
foi um belo presente de aniversário. 
“Recebi uma placa e um certificado 
como funcionária-destaque pelos 
80 Anos da Escola de Química. Foi 
muito bom. Eu me senti honrada 
por ter sido escolhida como funcio-
nária-destaque. Agora em outubro 
completo 68 anos, e foi meu presente 

E

DIRETOR Osvaldo Galvão. Ao lado, quadro de ex-alunos  

BIBLIOTECA revitalizada com recursos de doações

Fotos: Renan Silva
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