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  Ao contrário do que foi dito na matéria publicada na página 8 da 
edição 1086, é o HUCFF quem deve ao IPPMG. A quantia de um milhão 
de reais foi emprestada à direção do HUCFF anterior à atual. 

Governo enrola na negociação
Página 3
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Assembleia avalia a greve e elege 
delegados à plenária da Fasubra

Primeiro desafio do programa Saúde na Medida Certa 
  O primeiro desafio do pro-

grama Saúde na Medida Certa da 
UFRJ – do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro em parceria com o 
Espaço Saúde do Sintufrj, a Faperj 
e a Faculdade de Farmácia – foi 
realizado na manhã de sexta-feira, 
dia 8, quando os voluntários do 
programa, com apoio de dezenas 
de alunos do Espaço Saúde, per-
correram cerca de dois quilômetros 
na Cidade Universitária: da sede do 
Sindicato à Cepel.

“Quem participou do evento já 
ganhou pontos”, disse a coorde-
nadora do Espaço Saúde Sintufrj, 
Carla Nascimento. Conforme 
explicou a instrutora de educação 
física Elaine de Almeida, os alunos 
do Espaço Saúde participaram 
para motivar os voluntários do 
programa.

Ao fim da atividade física foi 
oferecido aos participantes um 
café da manhã preparado segundo 
a orientação das nutricionistas do 
Instituto Josué de Castro.

Horto da Prefeitura convida para passeio no Parque Natural da Mata 
Atlântica da UFRJ. Para agendar, acesse catalaoufrj@gmail.com. 

Catalão

Erramos

O Fórum de Ciência 
e Cultura da UFRJ inicia 
nesta segunda-feira, dia 
11, o Ciclo de Debates 
“Brasil 2014: Uma Nação 
na Encruzilhada da His-
tória?”, com o tema Esta-
do, Participação Popular 
e Democracia, às 18h, no 
Centro Brasileiro de Altos Estudos (Avenida Rui Barbosa, 762, Flamengo). 

Na quarta-feira, dia 13, o GT-Segurança do Sintufrj se reúne às 9h, na subsede sindical no HUCFF. Não podem 
faltar a esse compromisso os técnicos-administrativos responsáveis pela segurança física e patrimonial da UFRJ nos 
seguintes cargos: porteiros, recepcionistas, administradores de edifício, engenheiros, técnicos em segurança 
do trabalho, vigilantes e ascensoristas. 

Reunião do GT-Segurança 
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DOIS PONTOS

odo ano a UFRJ recebe es-
tudantes do ensino médio 
e pré-universitário para 

conhecer o mundo universitário, 
divulgar seus cursos e estimular 
o acesso ao ensino superior.  É o 
evento “Conhecendo a UFRJ”, co-
ordenado e produzido anualmente 
pela Pró-Reitoria de Extensão 
(PR-5), através de sua equipe 
técnica, composta por servidores 
técnico-administrativos, e com 
o apoio da Escola de Educação 
Física e Desportos (EEFD), Gráfica, 
Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 
e Seção de Segurança e Saúde do 
Trabalhador (SSST).

O evento, que acorrerá dias 13 e 
14 de agosto na Escola de Educação 
Física, é voltado principalmente 
para os estudantes da rede pública. 
São 60% das vagas para esse público 
e 40% para escolas da rede privada. 
O “Conhecendo a UFRJ” é realizado 
desde 2004 e cresce a cada ano. Este 
ano espera-se 12 mil (6 mil a cada 
dia) contra menos de 10 mil em 
2013. Além de procurar estimular o 
ingresso na universidade, o evento é 
organizado para conhecer o perfil 
desses alunos, tendo como objetivo 
orientá-los na escolha de uma 
profissão de acordo com suas in-
clinações e do mercado de trabalho. 

A edição deste ano traz como 

UFRJ recebe 12 mil visitantes nesta semana
Evento “Conhecendo a UFRJ” é organizado e realizado por técnicos-administrativos da PR-5

novidade a realização de oficinas 
de Teste de Habilidade Específica 
(THE), pré-requisito para alguns 
cursos da UFRJ, ministradas por 
alunos de graduação e coorde-
nadas por docentes do curso de 
Comunicação Visual. Cinquenta 
estandes foram montados e 
neles ficarão os 120 alunos de 
graduação da UFRJ para falar de 
suas experiências como univer-
sitários e explicar os seus cursos, 
suas especificidades e falar das 
possibilidades no mercado de 
trabalho. As palestras, por sua vez, 
serão ministradas e estarão sob a 
coordenação de 100 professores, 
geralmente coordenadores de 
cursos. Outra atração é a “Tenda 
Cultural” com apresentações 
de produções artísticas de gru-
pos culturais da universidade, 
formados por alunos, técnicos-
administrativos e docentes. 

“Todos os eventos da PR-5 são 
importantes, mas para o “Conhe-
cendo a UFRJ” temos um olhar 
carinhoso porque é todo feito por 
técnicos-administrativos. Este ano 
queríamos realmente fazer algo 
diferente e com a ideia de uma de 
uma professora coordenadora de 
curso que buscava mostrar outras 
coisas da comunicação visual 
lançamos a oficina de Habilida-
de Específica da Comunicação 

Visual. Para os alunos que têm 
pré-requisito, oferece uma noção 
do que será a prova. É interessan-
te. Os estandes, por sua vez, são 
os mais concorridos porque são 
jovens com jovens. Eles amam 
essa parte! E muitos querem se 
aventurar pelo campus!”, declara 
a diretora da Divisão de Cultura, 
Adriane Moraes. Ela é técnica em 
assuntos educacionais, entrou 
para a UFRJ em 2005 e está na 
direção da Divisão de Cultura e 
Divulgação Científica desde 2012.

Programação
Em cada dia acontece uma 

abertura, às 8h30, no Espaço 1 “Gi-
násio Verdão”, com a participação 
da Reitoria, dos dirigentes das pró-
reitorias envolvidas e da direção 
da Escola de Educação Física. Na 
abertura haverá informação sobre 
acesso aos cursos de graduação. 

Após a abertura, haverá uma 
palestra da Superintendência Geral 
de Políticas Estudantis (SuperEst), 
que tratará da política de assistên-
cia estudantil, auxílios, bolsas, 
etc. Depois os estudantes serão 
distribuídos entre os oito espaços 
de palestras, cada um com uma 
programação distinta, ministradas 
pelos coordenadores de diferentes 
cursos da UFRJ. Os alunos ficam 
à vontade para visitar os estandes, 

orientados pelos alunos de gradu-
ação da UFRJ. A SSST disponibiliza 
dois enfermeiros para atendimento 
de primeiros socorros.

O estande da SuperEst será 
em conjunto com o da PR-5 neste 
ano. Neles, serão explicados os 
assuntos assistência estudantil 
e extensão universitária e distri-
buídos folders. Esse será também 
o primeiro ano que o Parque 
Tecnológico participará. As em-
presas querem dar destaque a 
alguns cursos específicos que lhes 
interessam e chamar a atenção 
dos alunos que há mercado de 
trabalho nestes cursos.

Equipe
Praticamente toda a equipe da 

PR-5, em torno de 40 servidores, 
trabalha nos dois dias do evento, 
mas a equipe que comanda é a da 
Divisão de Cultura e Divulgação 
Científica e todos fazem um pouco 
de tudo. Ela é formada por cinco 
técnicos-administrativos e dois 
bolsistas. São eles Adriane Moraes 
(diretora da divisão), Michele Mo-
reira e Luiz Carlos da Rocha (pro-
dutores culturais), Flávia Fortes de 
Souza (assistente administrativo) 
e Marco Aurélio (fotógrafo). O 
único que só participa da execu-
ção propriamente dita do evento 
é o fotógrafo que documenta a 

produção e acompanha o evento.
“Este é o meu segundo ano do 

evento, entrei na UFRJ no início de 
2013, e gostei de perceber o brilho 
no olhar dos alunos. Estar em 
contato com o público do evento 
foi uma energia contagiante. Fize-
mos um documentário da edição 
passada e muitos alunos de escolas 
públicas disseram que a faculdade 
para eles é uma realidade distante. 
Com as palestras e esclarecimentos 
abre-se uma janela e começam a 
acreditar ser possível. Acho que 
esse é um dos grandes ganhos 
do evento. Fiz meu ensino médio 
na Faetec e na época não existia 
o projeto, mas se tivesse seria 
muito válido para mim. Aqui é 
um mundo e a universidade é um 
universo à parte”, afirma Michele, 
que este ano ficou responsável pela 
produção do material gráfico e 
apoiou também na infraestrutura.

A assistente administrativa 
Flávia Fortes participa pela 
primeira vez do evento. Entrou 
para a UFRJ em dezembro de 
2013 e vê no evento uma exce-
lente iniciativa da universidade. 
“São jovens de 14 a 15 anos que 
não têm noção ainda do que 
querem, não sabem qual pro-
fissão trilhar e não têm muitas 
informações sobre o mercado 
de trabalho. O evento dá um 
norte. As palestras e o contato 
com os universitários ajudam 
na escolha de uma carreira e 
esclarece muitas coisas sobre os 
cursos e o mercado de trabalho. 
Isso acarreta até em mudanças 
de rumo. É muito interessante”. 
Flávia ficou responsável pelo 
contato com os palestrantes e 
os alunos para os estandes e a 
composição das mesas.

Preparação
O evento é todo planejado, 

produzido e realizado pela 
equipe técnica da Pró-Reitoria 
de Extensão da UFRJ. A sua ela-
boração teve início em fevereiro, 
com o processo de alteração do 
sistema de inscrições e contou 
com o total apoio da TIC. 
Nesse mesmo período foram 
realizadas reuniões com a ad-
ministração da EEFD. A partir 
da deflagração da greve dos ser-
vidores técnico-administrativos, 
foi interrompido o processo de 
alteração das inscrições, que 
somente foi retomado após a 
finalização da mesma. 

T

TÉCNICOS-administrativos da PR-5 responsáveis pela realização do “Conhecendo a UFRJ”

Foto: Renan Silva
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categoria

MEC daria resposta final às reivindicações na sexta-feira

Depois de mudar o horário e so-
mente receber a delegação da Fasu-
bra com duas horas de atraso – ini-
cialmente a reunião de terça-feira, 
dia 5, estava prevista para as 15h30, 
foi adiada para as 18h, mas somen-
te começou às 20h –, o secretário 
da Secretaria de Ensino Superior 

Em assembleias, a categoria no país avaliará o resultado das negociações  

do MEC (Sesu), Paulo Speller, co-
municou aos sindicalistas que não 
haveria negociação.

Ele alegou que o secretário 
executivo do MEC, Luiz Cláudio, 
que abriu o processo de negocia-
ção, fazia questão de também 
fechá-lo. O que estava previsto 

para ocorrer na sexta-feira, dia 8, 
quando daria na reunião com a 
Fasubra ou por escrito, a resposta 
do governo sobre as reivindicações 
da categoria. 

Tomada de posição  
O secretário não explicou o 

motivo que levou o governo a dei-
xar os representantes dos técnicos-
administrativos na sala de espera 
da Sesu por tanto tempo. “Não 
queremos acreditar que seja por 
descaso com a categoria, que per-
cebe o menor piso e teto de toda a 
Esplanada dos Ministérios”, disse 

um dirigente sindical.
A direção nacional da Fa-

subra orientou os sindicatos a 
marcarem assembleias para esta 
semana, para que a categoria 
possa avaliar o resultado final do 
processo de negociação entre a 
Federação e o governo.

Assembleia avalia a greve e elege delegados à plenária da Fasubra
Na assembleia geral de 7 de 

agosto, no auditório do Quinhen-
tão, foi feita avaliação da greve 
e foram eleitos sete delegados à 
plenária nacional da Fasubra, 
marcada para os dias 15, 16 e 17 
de agosto em Brasília. Nesta ple-
nária, além do Confasubra, será 
discutida a prorrogação do man-
dato da direção da Federação. 

Avaliação da direção
De acordo com o coordenador-

geral Francisco de Assis, que apre-
sentou a avaliação em nome da 
direção, o fato de as entidades do 
serviço público não realizarem uma 
greve conjunta resultou na derrota 
da pauta econômica da greve.

“Fazemos uma avaliação 
também de que no processo de 
construção da greve a Fasubra fi-
cou isolada e houve confusão nas 
avaliações. Uma avaliação dizia 
que a greve específica da Fasubra 
poderia trazer as demais entidades 
do serviço público, o que fortale-
ceria a pauta geral. E houve uma 
saia justa na mesa de negociação, 
antes da greve, onde o governo 
perguntou se era para repactuar o 

acordo da greve e a Fasubra disse 
não. Isso de certa forma engessou 
a Federação na discussão da pauta 
econômica e trouxe dificuldades, 
e ficamos em três meses de greve 
esperando os demais servidores 
públicos e com o aceno de uma 
avaliação de que era possível ar-
rancar uma pauta econômica (o 
que nos levou à greve). 

“Tivemos confusões na leitura 
de rejeição ou aceitação das pro-
postas que o governo respondeu da 
pauta específica. A categoria aqui 
entendeu que não havia rejeitado 
as propostas que o governo havia 
apresentado em resposta à pau-
ta específica, entretanto achou 
insuficiente e tinha que avançar 
na questão da pauta econômica, 
e dos itens que a Fasubra reivin-
dicou, três faziam parte da pauta 
geral pra ser discutida no campo 
geral e lamentavelmente por falta 
da greve das outras categorias fica-
mos limitados e acabamos sendo 
derrotados na greve. Mas não nos 
sentimos totalmente derrotados 
porque o processo negocial con-
tinua e houve uma aceitação por 
parte da maioria da Federação de 

que deveríamos resgatar o que foi 
inicialmente apresentado pela Fe-
deração. Entretanto, a conjuntura 
e a forma de negociar do governo 
têm apontado e apresentado difi-
culdades em avançar nessa pauta. 
Vamos na mesma linha continuar. 
A greve acabou, mas a luta conti-
nua. A diretoria continua com sua 
disposição de mobilizar a catego-
ria e a deixar preparada para algu-
ma ação a qualquer momento”.

Aposentados rumo ao I Seminário de Formação e Integração Social do Sintufrj
Aposentados e pensionistas 

participaram na quinta-feira, 
dia 7, no auditório do Quinhen-
tão, da reunião geral promovi-
da pelo Sintufrj. A atividade foi 
aberta com a apresentação do 
vídeo que mostra várias ações 
realizadas ao longo deste ano 
sob a liderança da Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas, e 
imagens das várias lutas trava-
das pela categoria. 

A reunião foi uma peque-
na mostra do que ocorrerá no I 
Seminário de Formação e Inte-
gração Social de Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj, nos dias 
21, 22 e 23 de agosto, em Miguel 

Pereira, em termos de debates 
sobre os temas pautados. A dele-

gação de 50 pessoas ao seminário 
foi confirmada na reunião.

FRANCISCO de Assis, Carmen Lucia e Celso Procópio, coordenadores-gerais do Sintufrj

FRANCISCO de Assis e os coordenadores de Aposentados 
e Pensionistas Maria Passerone e Carlos Alberto da Silva

Fotos: Renan Silva



4 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1087 – 11 a 17 de agosto de 2014– www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Foto: Renan Silva

CPV

Nova fase do curso atrai  
dependentes dos sindicalizados
CPV prepara para o Enem os trabalhadores que ainda não concluíram o ensino médio

Em sintonia com o perfil das 
novas gerações de técnicos-admi-
nistrativos que chegam à univer-
sidade, o Curso Pré-Vestibular do 
Sintufrj (CPV) hoje está mais vol-
tado para os dependentes da cate-
goria, porque a quase totalidade 
dos aprovados nos concursos já é 
graduado.  

Para estimular a nova safra 
de alunos do CPV, cuja média de 
idade está entre 20 e 30 anos, foi 
necessário adotar uma dinâmica 
diferenciada. As inovações con-
sistem em projetos de monitoria 
e de leitura compartilhada de 
clássicos da literatura brasileira e 
aulas de campo. 

“O público mudou e o curso 
acompanhou essa mudança”, 
garante a coordenadora pedagó-
gica Maxilene Bastos. A lista de 
aprovados no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e no ves-
tibular isolado da Uerj, em 2013, 
atesta que o CPV está no caminho 
certo. Dos 40 alunos matricula-
dos, 17 foram aprovados para um 
curso de graduação, sendo que 15 
para instituição pública.

Projetos
O projeto de monitoria consis-

te na seleção de dois alunos com 
bom desempenho na disciplina 
para que, orientados pelos pro-
fessores, atuem no complemento 
da carga horária das matérias. A 
monitoria de Física já está fun-
cionando com dois alunos, sob a 
supervisão da professora Luciana 
Fragoso. 

Em horário especial – nesse 
dia o Sintufrj custeia a alimenta-
ção dos estudantes –, ela se reúne 
com eles e os prepara para assu-
mir a sala de aula e desenvolver 
exercícios extras com os colegas. 

Clássicos da Literatura é ou-
tra novidade do CPV. O projeto 
consiste na leitura, pelos alunos, 
de obras de autores de diversos 
gêneros literários que são apre-
sentadas numa aula-seminário. 
A iniciativa consiste numa aula-
complemento. Os personagens de 
Machado de Assis, escritor mo-
dernista e fundador da Academia 
Brasileira de Letras, estão sempre 
presentes nas rodas literárias do 
CPV. 

O CPV é da categoria 

Antonio Fernandes Passos, 65 
anos, porteiro do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH), na 
Praia Vermelha desde 1993, é o único 
técnico-administrativo no momento 
aluno do CPV/Sintufrj.  Ele se destaca 
pela participação nas aulas, inclusi-
ve nas de campo, e pelo entusiasmo 
com que encara o desafio de voltar 
aos bancos escolares. 

“Ele é muito dedicado aos estu-
dos, senta na primeira fileira e recu-
pera as matérias quando falta, e isso 
só ocorre em caso de doença”, disse a 

As aulas de campo ocorrem 
na maioria das vezes aos sábados, 
pela manhã, mas como alguns 
alunos trabalham também nesse 
dia, algumas são agendadas para 
a noite e de segunda a sexta-feira. 
O objetivo, segundo a coordena-
dora Maxilene, é atender toda a 
turma.

As duas próximas atividades 
de campo serão no Mosteiro de 
São Bento, quando a professora 
de literatura falará sobre a arte 
barroca, e na Floresta da Tijuca. 
Esta será uma aula interdiscipli-
nar de história, biologia e geo-
grafia. 

“Todas as aulas de campo 
têm o suporte da diretoria do 
Sintufrj, que providencia trans-
porte, lanche e o professor fora 
do horário. Basta marcarmos 
para que a coordenadora de 
Educação, Cultura e Formação 
Sindical, Ana Célia, providencie 
tudo. Contamos muito com o 
trabalho dela no CPV para pôr 
em prática as mudanças, como 
também do apoiador Clério Ro-
sas”, fez questão de registrar Ma-
xilene.   

AULA inaugural do CPV em 2014, no IFCS

Embora no atual estágio o CPV, 
Sintufrj esteja atendendo principal-
mente dependentes da categoria, o 
curso continua aberto aos sindicali-
zados. “A nossa expectativa é formar 
uma turma com funcionários e de-
pendentes que ainda não possuem 
o ensino médio, pois a aprovação no 

Enem possibilita o ingresso na gra-
duação e também a conclusão do ensi-
no médio”, antecipou Maxilene Bastos.

Atualmente o CPV conta com 
13 professores, uma coordenado-
ra pedagógica e uma orientadora 
profissional, que é a Iara Maria. 
Segundo Maxilene, até os docentes 

do curso têm outro perfil. “São en-
tusiasmados, dedicados, trabalham 
sábados para aulas de reposição e 
reforço, quando necessário. Eles 
não poupam esforços para aprova-
ção do aluno no Enem”, resumiu o 
profissionalismo da equipe a coor-
denadora pedagógica.  

Aluno nota 10
coordenadora Maxilene Bastos. 

Seu Antonio começou na univer-
sidade como prestador de serviços, em 
1988, mas no ano seguinte passou 
para o quadro efetivo. Sempre traba-
lhou no campus da Praia Vermelha, e 
esta é a segunda vez que se matricula 
no CPV. Ele pretende cursar teologia 
ou administração, mas matemática, 
química e física são seus terrores.

O estudante mais que especial do 
CPV também se define como um bom 
estudante. “Gosto de estudar e quero 
entrar para a universidade. Estou 

disposto a fazer qualquer curso desde 
que não tenha matemática, química 
e física. Trabalho das 7h às 22h, duas 
vezes por semana, mas mesmo mo-
rando em Cabuçu, no município de 
Nova Iguaçu, não perco aula”, afir-
ma com orgulho.        

Foto: Renan Silva
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O que os alunos pensam do curso
Aprovados no último exame do Enem e na Uerj, os atuais  matriculados expõem suas opiniões sobre o CPV/Sintufrj

“O CPV vem sendo uma grande experiência educativa na mi-
nha vida. Eu conto não somente com excelentes profissionais me 
ensinando as disciplinas, como também com educadores sempre 
dispostos a solucionar qualquer dúvida que surja entre os alunos em 
relação ao curso e ao exame. Estou certa de que com o apoio da 
equipe de educadores do CPV e com minha dedicação ao curso esse 
será o ano da minha aprovação.” – Vitória Helena. 

 “Conheci o curso pelo meu tio que trabalha na prefeitura 
da Cidade Universitária. A filha mais velha dele estudou no CPV 
e conseguiu passar para fonoaudiologia na UFRJ, e a mais nova 
também estava cursando e me indicou. Fiquei surpresa com a 
qualidade do curso e a dedicação dos professores. As apostilas são 
de fácil entendimento e a complementação da matéria dada em 
sala é muito boa. As aulas de campo são um detalhe à parte para 
vermos na prática o que mostram os livros e o que imaginamos. 
Depois de muito estudo e determinação, consegui passar para Mu-
seologia na Universidade Federal de Ouro Preto. Estou completa-
mente grata e agradecida ao curso.”  – Ágatha Junia.

“O CPV foi extremamente importante para que eu 

conseguisse a tão desejada aprovação no curso de Letras 

da Uerj. Gostaria de destacar a ótima equipe de professores: 

são todos dinâmicos e se encaixam perfeitamente no perfil 

de professores que vestibulandos precisam ter. Além disso, 

são pacientes, e alguns têm disposição para tirar nossas 

dúvidas mesmo quando não estamos em aula. A orienta-

ção pedagógica não deixa a desejar. Durante o curso fomos 

muito bem orientados e informados sobre como estudar e 

a respeito do calendário de provas do Enem e da Uerj e o 

número de vagas para cada curso das universidades públi-

cas. A orientadora Iara nos ajudou, também, na escolha da 

carreira. Não posso deixar de mencionar a ótima qualidade 

dos materiais disponibilizados pelo CPV: as apostilas tratam 

com clareza dos assuntos, e contêm provas de vestibulares 

anteriores.” – Deborah Costa Izel. 

“Depois de 20 anos parada no tempo, resolvi estudar. Fui até 

o Sintufrj e me informaram do curso e, como ainda havia vagas, 

resolvi me inscrever. Para a minha surpresa, amei o curso e o agar-

rei com todas as forças, pois estudar e trabalhar é muito difícil. O 

curso é de excelente qualidade. Os professores são responsáveis e 

ensinam muito bem. Sempre que tenho dúvidas eles me compre-

endem e me explicam com muita paciência.” – Vanda de Melo

“O CPV é uma ótima oportuni-
dade para quem almeja ingressar 
em qualquer faculdade do Brasil. 
Os professores dão o máximo de 
si para que os alunos aprendam. 
A coordenação é comprometida 
e se importa com o emocional e 
a tensão pré-prova dos alunos. O 
curso é como uma família, todos 
são unidos e se importam com os 
alunos, levando-os a fazer uma 
boa prova e, consequentemente, 
conseguir aprovação.” – Daniele 
Pereira Pecorella. 

“O curso pré-vestibular foi essencial para o meu ingresso 
em uma universidade pública. O curso envolveu de forma 
ampla os professores e os alunos, integrando todos para um 
mesmo objetivo: a aprovação. Além da experiência dentro da 
sala de aula, ocorreram várias oportunidades de expandir o 
conhecimento com as aulas de campo, que para mim foram 
muito importantes, pois sair da rotina muitas vezes “cansa-
tiva” de estudos é uma tarefa árdua e difícil de fazer sozinha. 
Só tenho a agradecer aos professores, coordenadores e aos co-
legas, que hoje levo como amigos. Agradeço também o apoio 
psicológico que recebi através das conversas e debates sobre a 
escolha do curso. O CPV foi muito além de um simples cur-
sinho, me trouxe experiências inesquecíveis e um resultado 
que me proporcionou dar o primeiro passo na vida acadêmi-
ca.” – Camila Luiza 

“Depois de alguns anos retorno 

ao pré-vestibular para concretizar 

um sonho antigo, mas superpresente 

dentro de mim: continuar os estu-

dos. Conseguir fazer uma faculdade 

agora  com os filhos crescidos é uma 

oportunidade que não devo deixar 

passar. Porque o tempo voa, embora 

saiba que nunca é tarde. Uma vez li 

que quando a  pessoa não tem sonho 

ela morre. E o que importa é a dire-

ção que queremos dar a nossa vida.” 

– Maura Moreno 

COORDENADORA pedagógica Maxilene Bastos na sala de aula do CPV, no IFCS. Entre os alunos, alguns aprovados no último Enem e para a Uerj
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sangue novo

Chega reforço de pessoal para os HUs
Dos 42 profissionais de saúde empossados, 26 são para o HUCFF. O restante será dividido entre 
Maternidade-Escola, IPPMG, Ipub e Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (Hesfa) 

A Pró-Reitoria de Pessoal 
organizou nos dias 5 e 6, no 
Centro de Tecnologia, dentro 
do Programa de Acolhimento 
ao Servidor, uma série de ati-
vidades – palestras, peça de  
teatro e uma emocionante ceri-
mônia – para ambientação de 
cerca de 150 servidores recém-
concursados, entre docentes e 
técnicos-administrativos. 

Cheios de expectativas, 
eles ouviram informações de-
talhadas sobre direitos, deve-
res, crescimento profissional, 
seu papel como servidores 
públicos, a UFRJ e tudo o que 
a universidade oferece para 
seus trabalhadores, como os 
mais variados cursos profis-
sionais, inclusive na modali-
dade a distância, e atividades 
culturais. 

Só quem luta conquista
Os novos servidores apren-

deram que a Carreira à qual 
agora pertencem, uma con-
quista de lutas históricas da 
categoria, incentiva a capa-
citação e a educação formal 
e os remunera por isso. E en-
tenderam também que ainda 
há muito o que conquistar, 
por isso a importância de se 
integrarem ao movimento or-
ganizado dos servidores.

Ministraram palestras so-
bre direitos e deveres, Tobias 
Santos e Rafael Pizzino, e 
sobre desenvolvimento profis-
sional, Silvia Helena Ferreira 
e Rita Assis, todos das divisões 
da PR-4. 

No segundo dia do progra-
ma de ambientação, quarta-
feira, 6, que culminou com 
a cerimônia de posse, o audi-
tório do bloco A do CT estava 
lotado não apenas pelos ser-
vidores, mas também por or-
gulhosos familiares e amigos.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis partici-
pou da palestra de encerramen-
to, quando deu as boas-vindas 
aos novos trabalhadores da 
UFRJ e explicou sobre a Carrei-
ra da categoria técnica-admi-
nistrativa, as reivindicações em 
pauta e o resultado da última 
greve que apontou para a ne-
cessidade de manter a mobi-
lização para construção de 
novas lutas.

Luis Gustavo, 26 anos, técnico em 
enfermagem vai trabalhar no HU e 
comemora o ingresso na UFRJ: “Mi-
nha expectativa era conseguir a vaga, 
poder aprender mais na universidade. 
E quero ficar. Sou enfermeiro forma-
do e vou procurar me qualificar pro-
fissionalmente. Acho a remuneração 
boa e os benefícios excelentes”.

O coordenador da Coordenação 
de Políticas de Pessoal, Jorge Freitas, 
explica que, além de 110 docentes 
do edital de concurso nº 460, esta-
vam tomando posse naquele dia 42 
profissionais de saúde em vagas de 
concurso do edital nº 63, lançado 
ano passado. 

São novos médicos, técnicos 
de enfermagem, enfermeiros e até 
administradores hospitalares: 26 
deles estavam destinados ao Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho e os demais para unidades 
como IPPMG, Maternidade-Escola, 
Ipub, Ginecologia e Hesfa. 

Esse novo chamado de concur-
sados foi possível porque a PR-4 

Entrevista

“O foco são os hospitais, sempre”
negociou para este mesmo edital 
a ampliação de vagas com o MEC. 
“Por exemplo, tinha cargos com 
duas vagas e conseguimos ampliar 
para 10. E chamamos o dobro de 
médicos e enfermeiros previstos”, 
informou Freitas. 

Segundo Freitas, em geral as 
vagas preenchidas são fruto de va-
câncias (originadas de aposenta-
dorias, falecimentos, exonerações). 
Além da reposição por vacância, o 
Decreto nº 7.232/2010 permite que 
se faça uma permuta com o MEC 
de vagas da mesma classe, e foi 
assim que a UFRJ permutou, por 
exemplo, a vaga de administrador 
pela de médico. 

Essa posse é a terceira chamada 
do edital 63. As outras duas foram 
em abril e em junho. 

Dimensionamento prático
Jorge conta que a PR-4 tentou 

realizar um dimensionamento nos 
hospitais, mas não foi adiante por 
falta de pessoal. Para compensar, 
realizou um trabalho prático com 
os HUs: “A direção vem com a sua 
equipe e conversa sobre os recursos 
necessários para a unidade funcio-
nar,  e então começamos a negocia-
ção de vagas com o MEC. A posse de 
hoje já foi resultado desse dimen-
sionamento prático de se ouvir os 
setores. Não é o ideal, mas é um 

dimensionamento”. Ainda segun-
do o coordenador, o mesmo método 
foi utilizado no HU, IPPMG, Hesfa 
e Ipub.

Depoimentos

“Trabalhar na UFRJ era o meu sonho”

Lidiane Esteves, 26 anos, en-
fermeira formada pela UFRJ, vai 
para o Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF). Ela 
trabalhava em hospitais públicos 
em Campos dos Goytacazes e no 
município de Sumidouro. “Gostei 
da Carreira. A única coisa que nos 
decepcionou foi a aposentadoria, 
que não é mais integral. Mas há o 
incentivo à qualificação e à capa-
citação”, pontuou. A enfermeira 
garante que vai se integrar à luta 
contra a privatização do hospital.

Janaina Paes de Andrade 
Albuquerque, 37 anos, enfer-
meira formada há 15 anos 
também pela UFRJ, trabalha 
na Uerj e vai para o IPPMG. 
“Estudei aqui. A gente cria ape-
go e é como voltar para casa. É 
uma instituição que tem peso, 
nome. É um orgulho trabalhar 
na UFRJ. É um sonho”, diz ela, 
acrescentando: “Pelo que en-
tendi, no início a remuneração 
não é muito alta. Mas como 
tem o Plano de Carreira, a ten-
dência é o salário aumentar 
com a qualificação”. 

Lucinez Ferreira Villamaior, 42 anos, 
é formada em enfermagem, mas passou 
para a UFRJ como técnica. Ela trabalha 
no Hospital Estadual Carlos Chagas, mas 
disse que sempre sonhou com a UFRJ. 
“Foi um desafio para eu escolher o Insti-
tuto de Psiquiatria (Ipub), pois trabalho 
com crianças e queria ver um outro lado, 
que é a saúde mental. Fiz o concurso 
para nível médio e fui classificada em 
sétimo lugar. Achei boa a Carreira. Gostei 
do incentivo, porque no hospital em que 
trabalho sou especializada e não ganho 
mais por isso. Pretendo entrar no mes-
trado ano que vem e sei que vou ganhar 
incentivo”.

Aline Porto Reis, 29 anos, en-
fermeira formada há oito anos pela 
UFRJ, também vai trabalhar no Ipub 
com grande expectativa: “Me formei 
pela UFRJ e o Ipub foi lugar de estágio. 
Conheço um pouco do trabalho, e para 
lá está indo uma leva de pessoas novas 
com um pensamento importante para 
a reforma da psiquiatria”.

Fotos: Renan Silva
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HUS

Administração Central se curva à falta 
de repasse de verba do governo federal

sessão do Conselho Uni-
versitário de setembro de 
2013 – que afastou da UFRJ 

o fantasma da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
para dar lugar à discussão de uma 
proposta que envolvesse de fato  
(nas palavras do reitor Carlos Levi, 
“de maneira ampla, expectativas e 

O pró-reitor de Pessoal (PR-
4), Roberto Gambine, disse que 
a regra (definida através de um 
decreto de 2010) para reposição 
de vagas originadas de vacân-
cia permitiu a reocupação de 
postos de trabalho de 2011 para 
cá, período em que a PR-4 está 
conseguindo repor médicos e 
profissionais de enfermagem. 

Gambine, porém, reconhece 
que isso tem ocorrido em inten-
sidade menor do que necessitam 
os hospitais universitários, 
e explica a razão: “Porque a 
gente fica dependente da libe-
ração das vagas para chamada 
de reposição. A gente tem feito 
isso pelo menos todo mês para 
os hospitais”. 

Ele informou que a estra-
tégia usada foi publicar os 

Concursados são chamados todos os meses

interesses do conjunto da universi-
dade”)  a comunidade universitária 
na  construção de um modelo que 
atendesse às necessidades dos hos-
pitais – surpreendeu positivamente 
a todos. 

A proposta foi formulada pela 
equipe da Pró-Reitoria de Pessoal 
para contornar os problemas de 

pessoal nos hospitais universitários. 
Ela, que foi a voto, sendo acolhida 
pelo Colegiado,desmonta um dos 
principais argumentos do grupo 
pró-Ebserh, qual seja, de que não 
há saída sem a entrega dos hospitais 
ao controle privado. 

Entre os itens apresentados na 
proposta estava a homologação de 
todos os aprovados nos concursos, 
em particular médicos e enfermei-
ros (além das vagas inicialmente 
previstas nos editais para que pu-
dessem ser convocados assim que 
possível), a busca de um processo 
de seleção para substituição dos ex-
traquadro e o estudo dos problemas 
de dimensionamento e alocação 
de pessoal.

Além disso, naquele mesmo 
ano, a Reitoria organizou uma 
força-tarefa para socorrer o Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), que incluiu envio de 
especialistas e recursos e que pôs um 
ponto final nas constantes ameaças 
públicas de fechamento da unidade 
hospitalar, caso a UFRJ não aderisse 
à Ebserh, feitas inclusive por parte 
de integrantes da direção.

Em entrevista ao Jornal do Sintu-
frj, edição 1086, o diretor do HUCFF, 
Eduardo Côrtes, disse que continua 
reivindicando pessoal, devido princi-
palmente às vacâncias, e contou que 
saldou uma dívida de R$ 7 milhões 
com recursos que conseguiu econo-
mizar renegociando preços de insu-

mos com fornecedores. A Reitoria se 
comprometeu a repor esse dinheiro 
ao hospital, mas até agora isso não 
aconteceu. Para piorar, o HUCFF vai 
ter que arcar com o pagamento do 
pessoal extraquadro nos meses de 
outubro a dezembro.

Reitoria sem dinheiro
O pró-reitor de Planejamento, 

Desenvolvimento e Finanças, Car-
los Rangel Rodrigues, explicou que 
o fato de os hospitais universitários 
pagarem extraquadro nos últimos 
meses deste ano não é nenhuma 
novidade, e que em 2013 isso só 
não ocorreu porque a Reitoria 
tinha recursos. 

“Não tenho recursos para 
pagar (extraquadro). Ano passado 
tinha orçamento e então a UFRJ 
decidiu arcar com a despesa para 
que eles (diretores de HUs) pudes-
sem utilizar os recursos (próprios) 
para compras emergenciais. Mas 
este ano não foi aprovado recurso 
para pagar extraquadro. Na verda-
de, honramos nosso compromisso 
pagando o que sempre pagamos”, 
informou Rangel.

Segundo o pró-reitor, a resposta 
constitucional que há, a seu ver, é 
que outras universidades adotaram 
a Ebserh. “Não estou defendendo 
contra ou a favor (a Ebserh). Mas 
a situação vem se arrastando e 
precisamos de uma solução, e a que 
o governo sinaliza é essa”, justifica.

Pessoal
Ele não acha que a reposição de 

pessoal resolva o problema dos HUs 
com extraquadro, porque o banco 
de vagas não tem 1.200 profissio-
nais disponíveis (segundo ele, o 
que deve corresponder ao número 
de extraquadro no HUCFF). E os 
concursos, quando ocorrem, não 
são para a área em que estão os 
extraquadro, como, por exemplo, 
anestesistas ou obstetras. “Nesta 
lógica, qual o prazo que vai levar 
(para a reposição)? Não sei”, disse.

Segundo Rangel, a UFRJ não 
tem orçamento hoje para fazer o 
pagamento da dívida que o diretor 
do HUCFF arcou com fornecedo-
res: “Se eu mandar orçamento 
para ele, não pago extraquadro. 
Fico numa situação delicada”.

Ele acrescentou que,  embora 
reconheça que o reitor se com-
prometeu a repor o dinheiro ao 
hospital, não saberia informar 
se isso ocorreria ainda este ano. 
“Se em novembro chegar crédito 
suplementar, claro que vamos 
honrar (o compromisso)”, pro-
meteu, entretanto. Mas, lembrou 
que todas as contas do HUCFF 
(como água, luz, telefone, tercei-
rizados) são pagas com recursos 
da UFRJ. “Então, acho que a 
UFRJ reconhece a importância 
dos hospitais para a formação 
de recursos humanos quando 
assume estas dívidas”, observou.  

editais com o número de vagas 
disponíveis: “Cada mês que abre 
(um edital), a gente consulta 
o quadro e faz nova chamada. 
A gente tem feito, inclusive, a 
chamada de outros concursos 
para atender aos hospitais. No 
edital  21 de 2012, por exemplo, 
não estavam incluídas funções 
administrativas para os hospi-
tais, e fizemos esse movimento 
para  ajudar a demanda”.

Segundo o pró-reitor, cabe à 
PR-4 tentar garantir ao máximo 
o encaminhamento de servido-
res do quadro para enfrentar 
a deficiência de pessoal nas 
unidades hospitalares.

Na avaliação dele, as inicia-
tivas da PR-4 não resolveram o 
problema, mas aliviaram. “A 
gente não tem capacidade de 

dar resposta para o tamanho 
do problema no tempo em que 
estão precisando. Demora um 
pouco. Mas pelo menos ali-
viou a pressão que havia ano 
passado. Além do fato de que 
a Pró-Reitoria de Pessoal está 
conseguindo planejar o encami-
nhamento de alguns cargos com 
preferência para os hospitais. 
Vamos continuar fazendo (este 
planejamento) dentro do que a 
gente dispuser”, garantiu. 

Segundo Gambine, somente 
no final de 2013 foram chama-
das quase 200 pessoas. Para este 
ano na área hospitalar houve 
pelo menos três chamadas. 
A última ocorreu no início 
de agosto, quando 40 novos 
profissionais de saúde recém-
concursados tomaram posse.

A
CARLOS Rangel Rodrigues

ROBERTO Gambine

Fotos: Renan Silva

E impõe aos hospitais universitários com dificuldades o pagamento dos extraquadro
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REUNIÃO EM UNIDADES

omo já fiz por e-
mail, volto a falar 
que apoio a propos-

ta que considero justa, que é a 
defesa do Sindicato pela jornada 
de 30 horas. Isso traria a univer-
sidade para o mundo real. Para 
a UFRJ, seria mais uma forma 
de trabalho para os servidores 
dentro de nossa estrutura. Traria 
mais vagas, e vagas para serem 
providas por concurso público. 
A proposta é justa, necessária, 
e tem meu apoio no Consuni”. 
A declaração de Flávio Martins, 
diretor da Faculdade Nacional de 
Direito (FND), foi dada na reu-
nião de unidade entre Sintufrj e 
funcionários, dia 31 de julho.

A reunião, comandada pelos 
coordenadores Celso Procópio 
e Francisco Carlos, atraiu boa 
parte dos funcionários da FND, 
que se colocaram interessados 
na proposta. Inclusive, informa-
ram que no Direito já se pratica 
a jornada, e isso oficializaria a 
sua forma de trabalho. 

“Trabalhamos de 8h as 
20h e a Biblioteca de 8h as 
21h”, informou Felipe Gui-
marães, representante dos ser-
vidores na Congregação. “Te-
mos de ver em que condições 
de trabalho isso será feito. Há 
unidades em que não existe a 
mínima estrutura para os ser-
vidores trabalharem”, obser-
vou. Eliane Gomes, outra re-
presentante na Congregação, 
compôs a mesa com a coor-
denação do Sintufrj e afirmou 
que encaminhará a proposta 
ao colegiado.

“Estamos fazendo esse 
debate com os funcionários 

Diretor da Faculdade de Direito 
apoia a jornada de 30 horas

nas unidades e queremos en-
volver também os colegiados 
das unidades. Já apresenta-
mos nossa proposta ao Con-
suni, e a atuação de nossos 
representantes nas Congrega-
ções e Conselhos de Centro é 
muito importante para con-
quistarmos apoio e vencer-
mos os obstáculos. Não é uma 
proposta fácil e há muitas re-
sistências, principalmente da 
parte dos docentes”, esclare-
ceu Francisco Carlos.

Fórum de Ciência 
e Cultura
“Seria muito bom que estas 

reuniões fossem constantes. Deve-
ria haver uma periodização. Sem 
esse hábito, os funcionários ficam 
desinteressados e não comparecem 
quando elas acontecem. Mas é im-
portante vir e poder colocar nossas 
questões. Temos de valorizar nosso 
trabalho, somos servidores, traba-
lhamos para a sociedade. A propa-
ganda contra o serviço público é 
muito negativa, e não vejo esforço 
dos funcionários em desmistificá-
la”, disse Marilene Vieira, gerente 
de Espaços do FCC.

“Essas reuniões nas unida-
des são muito válidas. Ainda 
mais pela sede (do Sindicato) 
ser no Fundão, e nós que tra-
balhamos em unidades fora do 
campus acabamos muito dis-
tantes do que se passa. Mesmo 
que nos informemos através 
do jornal, os assuntos ficam 
na superficialidade e chegam 
a ser muito técnicos.  Nas reu-
niões os assuntos são aprofun-
dados e temos a oportunidade 
de esclarecer muitas coisas. 
Fica mais fácil o contato da 
entidade com o funcionário, e 
isso acaba despertando interes-
se. O pessoal fica desestimula-
do pela distância, se envolve 
com o trabalho, e acaba se 
desinteressando pelas ques-
tões da categoria. A pauta que 
está sendo tratada é oportuna, 
e a gente acaba se surpreen-
dendo com os esclarecimentos 
de alguns direitos já conquis-
tados, como a capacitação e 
a qualificação”, disse Paulo 
Cesar Rodrigues, funcionário 
do setor de Apoio a Eventos da 
Superintendência de Difusão 
Cultural do FCC.

“C

Fotos: Renan Silva

FLÁVIO Martins, diretor da FND, os coordenadores do Sintufrj Francisco Carlos e Celso Procópio e os técnicos-administrativos no auditório
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