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Pós-greve: mobilização
deve ser permanente 

Carreira
Pág. 5
Pelo menos 130 auxiliares 
administrativos participaram 
da reunião convocada pelo 
Sintufrj para dar prossegui-
mento às discussões do 
processo que  vai viabilizar 
uma solução administrativa 
para o problema destes 
servidores na Universidade 

Ebserh
Pág. 2
Frente em Defesa dos HUs 
lança Manifesto em prol 
da Saúde Pública, dos 
hospitais de ensino e da 
autonomia universitária

Sucessão no 
Sindicato
Pág. 8
Cumprindo decisão da 
categoria em assembleia 
durante a greve, direção do 
Sindicato convoca eleições 
para o próximo mandato 

Assembleia 
Pauta:
aprovação da 
prorrogação do 
mandato e do 
regimento eleitoral

Dia 11
de setembro, 
terça-feira, às 13 
horas, no Auditório 
Samira Mesquita, 
Prédio da Reitoria
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Frente lança manifesto 
EBSERH

A diretoria do Sintufrj pede desculpas 
aos trabalhadores do Instituto de Psiquiatria 
(Ipub) pela não realização na última quinta-
feira, dia 6, às 10h, da reunião sobre a Ebserh 
agendada pela entidade para ocorrer no au-
ditório Leme Lopes.

A pessoa com as informações mais re-
centes sobre a Ebserh que iria conduzir a dis-

A Frente em Defesa dos Hospi-
tais Universitários lança um mani-
festo para denunciar a forma pela 
qual a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) vem se 
infi ltrando na UFRJ e atuando nos 
seus hospitais, provocando reação 
vigorosa da comunidade universi-
tária contra a Empresa. 

A Frente, que é composta pelas 
entidades representativas dos téc-
nicos-administrativos, professores, 
estudantes e integrantes da comu-
nidade universitária, lança mani-
festo em prol da saúde pública, dos 
hospitais de ensino e da autonomia 
universitária.  

Na UFRJ, a visita da comissão 
técnica da Ebserh foi feita de forma 
velada e criou vários constrangi-
mentos para os servidores e profi s-
sionais de saúde dos HUs visitados. 
“A nossa reação tem que ser ime-
diata e permanente, acompanhan-
do de perto essa questão. Este Ma-
nifesto vem para mostrar que não 
vamos aceitar esta imposição sem 
lutar pelos HUs”, afi rma a diretora 
de Políticas Sindicais do Sintufrj, 
Gerly Miceli. 

A próxima reunião da Frente 
em Defesa dos HUs está marcada 
para o dia 20 de setembro, de 11h 
às 13h, no auditório 5E-19, no HU-
Ilha do Fundão.

Saúde do Trabalhador

NASCIDA EM ILHÉUS, Bahia, 
Fany Solter é atualmente 
professora na Karlsruhe 
e confi rmou presença no 
Festival. Pela divulgação da 
nossa música na Europa, 
recebeu a Medalha Villa-Lobos 
do governo brasileiro.

Nota de falecimento
Com pesar, informamos o falecimento do vigilante aposentado Jair Graça Nascimento, 

conhecido como Jajá de Maricá, no dia 4 de setembro. Aos 74 anos, ele foi vítima de infarto. 
Ele foi enterrado no município de Maricá-RJ, onde morava. “Um ser humano ímpar que 
alegrava seu ambiente de trabalho e com o qual eu tive o prazer de conviver em serviço e 
continuamente depois que ele se aposentou”, disse a diretora do Sintufrj, também vigilante, 
Kátia da Conceição.

No dia 14 será assinado o acordo de 
cooperação técnico-acadêmica entre a Pró-
Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais (PR-4) 
e institutos, núcleos de pesquisas, escolas, 
departamentos acadêmicos, serviços e ins-
tâncias de controle social da UFRJ em prol 
da Saúde do Trabalhador da Universidade, 
dentro da perspectiva do novo Subsistema 
Integrado de Atenção ao Servidor Público 
Federal (SIASS), do qual a Divisão de Saúde 
do Trabalhador (DVST) faz parte.

A programação começa às 9h, com 

a participação do pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine; a diretora da DVST, 
Rosemarie Portella;  a chefe da Seção de 
Programas Especiais da DVST, Terezinha 
Ramos;  a diretora do IPUB , Maria Tava-
res e a responsável técnica do Programa 
de Saúde Mental,  Silvia Jardim. Às 10h30, 
haverá palestra sobre Trabalho e desgaste 
mental, com Edith Selihmann-Silva que, 
às 12h, lança livro com o mesmo tema. 
O evento será no Auditório Leme Lopes do 
IPUB, Praia Vermelha.

Aos trabalhadores do Ipub
cussão foi obrigada a atender uma situação 
urgente, não conseguindo chegar a tempo ao 
Ipub. 

Uma nova reunião será marcada pelo 
Sintufrj para o Ipub, após consulta aos tra-
balhadores sobre a melhor data e horário, 
conforme é prática desta diretoria com a di-
vulgação que sempre acontece.     

A quinta edição do Festival Internacional 
de Música Brasil-Alemanha será realizada en-
tre os dias 23 e 30 de setembro. A iniciativa é 
resultado de parceria entre a Escola Superior 
de Música de Karlsruhe (Hochschule für Musik 
de Karlsruhe), a Escola de Música da UFRJ e o 
Instituto Villa-Lobos da UniRio. 

Coordenado pelos professores Luiz Carlos 
Justi (UniRio), Michael Uhde (ESMK) e André 
Cardoso (UFRJ) o festival proporciona aperfei-

Festival Brasil-Alemanha é atração em 
setembro na Escola de Música

çoamento musical para alunos e profi ssionais 
do Brasil e da América-Latina com professores 
da Alemanha. Além dos cursos, os professores 
realizarão concertos.

Inscrições - As inscrições, gratuitas, podem 
ser feitas entre os dias 02 e 21 de setembro. Os 
interessados deverão preencher a fi cha de ins-
crição disponível no site da Escola de Múcia 
(www.musica.ufrj.br) e a enviá-la para fest-
bral@musica.ufrj.br.

FRENTE em defesa dos Hospitais Universitários lança manifesto em prol da saúde pública, dos hospitais e da autonomia
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MOVIMENTO

Reposição de aulas irá até outubro

O Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) definiu a forma da 
aplicação da Lei que instituiu 50% 
das vagas nas universidades fede-
rais para quem estudou todo o en-
sino médio em escola pública. Den-
tro desse percentual, as vagas serão 
distribuídas a partir de um recorte 
racial proporcional à composição 
da população de negros, partos ou 
indígenas em cada estado. De acor-
do com a lei, as universidades têm 
prazo de quatro anos para cumprir 
integralmente a reserva de 50% das 
vagas.

Em sua deliberação, o CEG 
aplica a Lei, mas pede a garantia 
das políticas de apoio estudantil 
bem como sua ampliação. O Con-
selho decidiu que a UFRJ solicitará 
ao MEC a ampliação de recursos 
para as universidades federais para 
ampliar a política de assistência 
estudantil e a sua plena aplicação.

De acordo com o CEG, será 
mantido o atual percentual de 30% 
das vagas destinadas aos alunos que 
tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas e 
a partir de 2014 este percentual será 
elevado a 50%. O número de vagas 
aos autodeclarados pretos, pardos 
e indígenas será na proporção de 
13%, 43% e 0,5% respectivamente.

O Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) em sessão dia 5 de 
setembro aprovou o novo calen-
dário acadêmico de 2012 com a 
reposição das aulas perdidas devido 
à greve nacional dos professores e 
técnicos-administrativos. O calen-
dário é único e será considerado 
nulo e passível de sanções a reali-
zação de atos acadêmicos fora dos 
prazos previstos pelo CEG.

Como já anunciado, para o 
primeiro período, as aulas reco-
meçaram em 10 de setembro com 
cinco semanas de reposição po-
dendo chegar a seis semanas. Se a 
unidade optar por cinco semanas, 
o prazo será até 13 de outubro.  O 
segundo período começará dia 22 
de outubro e terminará em 16 de 
março de 2013. 

A reposição será feita de acordo 
com as peculiaridades de cada uni-

dade/curso, respeitando-se o turno 
de cada curso, podendo haver au-
las aos sábados e/ou em horários 
extragrade para cumprir a carga 
horária das disciplinas de forma in-
tegral no período da reposição. Isto, 
desde que aprovado previamente 
pela instância responsável pelo cur-
so e comunicado ao CEG.

Em atendimento à solicita-
ção dos alunos, o CEG deliberou 
também que havendo aulas em 
horários extragrade não ocorrerá o 
cômputo de frequência e não serão 
permitidas avaliações, ressalvando-
se os cursos que já adotem esta prá-
tica regularmente.

O recesso acadêmico será de 22 
de dezembro de 2012 a 13 de janei-
ro de 2013, podendo haver redução 
de uma semana no caso das unida-
des que adotarem o calendário de 
seis semanas para reposição. 

Nova lei de cotas precisa vir junto com mais recursos
O colegiado definiu também 

que em 2013, 15% serão destinados 
para candidatos oriundos de famí-
lias com renda per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo, e a 
partir de 2014 o percentual eleva-se 

para 25% das vagas.
Em 2010, a UFRJ já havia im-

plantado a política de ações afirma-
tivas no seu concurso de acesso. A 
proposta aprovada para o vestibular 
de 2011 reservou 20% das vagas 

Retorno com força e unidade
Nesta semana estudantes e 

docentes retornam às atividades! 
Celebramos este recomeço com a 
vitória do movimento grevista, que 
mostrou a importância da comu-

nidade universitária permanecer 
unida diante dos problemas que se 
apresentam diariamente na Uni-
versidade. Os estudantes acenaram 
não apenas com apoio total ao 

movimento grevista, mas trouxe-
ram suas reivindicações à tona. Os 
professores estiveram firmes em 
seus propósitos e conquistaram a 
opinião pública apresentando a 

realidade salarial que assola há 
décadas a educação pública. E, os 
técnicos-administrativos, de forma 
vigorosa e propositiva, realizaram 
uma das maiores greves da histó-

ria do funcionalismo público com 
uma meta: manter a mobilização 
para alcançar vitória em todas as 
lutas agendadas. Este é o nosso 
desafio!

para candidatos oriundos do ensi-
no público. E no vestibular de 2012 
este índice passou para 30%.

Em sua deliberação, o CEG 
aprovou também a garantia das 
políticas de apoio estudantil bem 

como sua ampliação. E ainda deci-
diu que a UFRJ solicitará ao MEC a 
ampliação de recursos para as uni-
versidades federais para ampliar, 
assim, a política de assistência estu-
dantil e a sua plena aplicação.

Conselho de Ensino de Graduação aprova novo calendário
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movimento

A diretora do Sintufrj, coor-
denadora de Comunicação da 
entidade, Kátia da Conceição, faz 
parte da coordenação nacional do 
Seminário Nacional de Segurança 
das Instituições Públicas de Ensino 
Superior, que reúne representantes 
das instituições públicas de ensino 
superior no país.

“Nosso objetivo não é discutir 
apenas temas relacionados direta-
mente aos nossos problemas diá-
rios, mas envolver todas as questões 
de segurança que existem hoje na 
sociedade. A segurança deve existir 
em todas as partes. Não adianta 
termos um sistema de segurança 
excelente na universidade se fora 
dela nós estivermos em risco. Nosso 
seminário quer expor problemas, 
mas também deseja apresentar 
soluções”, afirma Kátia da Concei-
ção, que é vigilante na UFRJ.   

Estiveram presentes no encon-

Seminário nacional dos 
vigilantes em novembro
Vigilantes de todo o país se reuniram nos dias 29 e 30 de agosto na 
Universidade Federal do Pará (UFPA) para planejar a XXI edição anual do 
Seminário Nacional de Segurança das Instituições Públicas de Ensino Superior 

tro organizador do Seminário re-
presentantes da Fasubra e de outras 
Ifes (Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Pernambuco, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais 
e Goiás), que fazem parte  tanto da 
Coordenação Nacional quanto das 
coordenações regionais.

Programação intensa
O seminário, aberto a ouvintes, 

será realizado entre os dias 26 de 
novembro e 1º de dezembro, no 
auditório do Centro de Eventos 
Benedito Nunes – UFPA, e espera 
receber pelo menos 300 pessoas. 

Na programação, painéis e 
palestras irão garantir o apro-
fundamento das discussões. O 
objetivo é apresentar propostas 
para a solução dos problemas 
apontados e, depois, divulgá-las 
por todo o país. 

São temas que estão na 

ordem do dia, como conjun-
tura nacional, Ebserh, carrei-
ra, qualidade de vida e meio 
ambiente. E assuntos mais 
específicos do setor, como edu-
cação e segurança no trânsito, 
direitos humanos e segurança, 

gerenciamento de crise e segu-
rança eletrônica, legislação e 
contradições na segurança das 
Instituições Públicas de Ensino, 
passando pelos projetos de lei 
em tramitação no Congresso, 
como o debate do uso ou não de 

armamento, limites do uso da 
autoridade e assessoria jurídi-
ca ao vigilante em serviço. Es-
tes são assuntos que envolvem 
não apenas os trabalhadores do 
setor, mas todos os servidores 
públicos e a sociedade em geral. 

Todos os coordenadores do XXI Seminário se reuniram na UFPA para preparar o evento

Cerca de 70 trabalhadores da 
Divisão de Frotas Oficiais da Uni-
versidade estiveram reunidos na 
Garagem no último dia 5 para 
criar uma comissão de apoio à 
Direção da Divisão e discutir as 
condições de trabalho. Estiveram 
presentes a coordenadora geral 
do Sintufrj, Noemi de Andrade; 
a coordenadora de Transportes 
da UFRJ, Carmem Lúcia;  o Di-
retor da Divisão, Joel Brandão; 
e a assessora do Sintufrj, The-
rezinha Martins. E foi criada a 
Comissão de Apoio à Direção, 
composta por Flaviano, Paulo 
César, Elias, Ednaldo e Felicia-
no. Os funcionários decidiram 

Condutores de
veículos da UFRJ: 
reunião quinzenal

que haverá reuniões quinzenais, 
com a participação da assessora 
do Sintufrj, Therezinha Martins. 
Entre os temas a serem aborda-
dos está a Saúde do Trabalhador.

Encontro do serviço público
Em abril de 2013 vai aconte-

cer no Rio de Janeiro o próximo 
Encontro Nacional dos Conduto-
res de Veículos Oficiais do Serviço 
Público Federal. Segundo Vander 
de Araújo, que é funcionário da 
UFRJ e participa da comissão 
organizadora do Encontro, “este 
é um evento muito importante, 
porque é um momento especial 
para unificar e planejar as lutas”. 

Reunião com os vigilantes federais do CCS
Sede do Sintufrj – Dia 12, às 9h

 Pauta: condições de trabalho

Vigilante

Foto: Laís Teixeira/UFPA
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CARREIRA
AuxIlIAREs AdmInIstRAtIvos 

Reunião convocada pelo Sintufrj: mais um passo no processo

Procure o seu SINDICATO em qualquer situação de dúvida! 
É fundamental garantir o andamento deste processo!

Formulário servirá de prova no processo
É de se imaginar que pessoas 

que exerçam trabalhos iguais rece-
bam salários iguais. Mas essa não 
é a realidade de cerca de 450 tra-
balhadores da UFRJ enquadrados 
como auxiliares em administração 
que, embora exerçam as mesmas 
tarefas de assistentes em adminis-
tração, recebem salário inferior. 

O Conselho Universitário já 
aprovou resolução favorável à so-
lução do problema. A Administra-
ção Central também se manifes-
tou neste sentido. Mas a luta pela 
equalização dos salários entre au-
xiliares e assistentes – que embora 
enquadrados em níveis diferentes, 
cumprem as mesmas tarefas na 
UFRJ – terá que se estender ao 
Ministério do Planejamento. Os 

Qual a novidade? 
Será feita pesquisa sobre o 

serviço realizado pelos assis-
tentes administrativos. A PR-4 
disponibilizou na internet  um 
formulário que deve ser im-
presso e preenchido pela chefia 
imediata, descrevendo as tare-
fas desempenhadas por cada 
assistente em administração do 
setor.  O documento deve ser as-
sinado tanto pelo chefe quanto 
pelo diretor da Unidade. 

Por que o formulário é 
importante? 

Uma primeira pesquisa foi 
feita sobre as tarefas desempe-
nhadas pelos auxiliares admi-
nistrativos. Então, agora, esta 
pesquisa sobre as funções reali-
zadas pelos assistentes é essen-
cial, porque as similaridades es-
tarão atestadas pelo chefe e pelo 
diretor, dando credibilidade ao 
processo.

Onde achar o formulário? 
O documento pode ser aces-

sado na página da PR-4 (http://
www.pr4.ufrj.br/principal.htm) 
no espaço de Informes.

“Vocês, auxiliares administra-
tivos, precisam ser multiplicado-
res. Temos que vencer todas as di-
ficuldades. Esta é mais uma peça 
que dá sustentação ao processo e é 
fundamental que chefes imediatos 
e diretores, que lidam diretamente 
com o pessoal, atestem a situação 
atual que envolve a função de as-
sistente.”

  
Neuza Luzia, 

coordenadora geral do Sintufrj

 “O Sintufrj está conosco nesta 
luta. No entendimento da Reito-
ria nós temos este direito. Não é 
um processo que deva ser rápido, 
mas tem que ser viabilizado da 
melhor maneira possível. Com o 
Sindicato, iremos à Brasília reu-
nir forças com o apoio do MEC, 
para irmos ao Ministério do Pla-
nejamento, tentar viabilizar a 
solução administrativa.” 

Josemar Vilaça, 
membro da Comissão dos 
auxiliares administrativos

“Do ponto de vista da univer-
sidade a gente tem a posição da 
Reitoria, do Conselho Universi-
tário e da PR-4 a favor. Mas esta 
questão não se resolve no âmbito 
da universidade. Por isso consul-
tamos a Procuradoria da UFRJ 
e a Assessoria Jurídica do Sintufrj 
que sugeriram a confecção de 
mais esta prova documental para 
dar respaldo ao ponto de vista ad-
ministrativo.”

Agnaldo Fernandes, 
superintendente da PR-4

trabalhadores agora partem para 
mais uma etapa. 

No dia 5, cerca de 130 trabalha-
dores de diversas unidades partici-
param da reunião promovida pelo 
Sintufrj no auditório da Escola de 
Belas Artes-Prédio da Reitoria. Con-
vocada pelo Sindicato, a reunião, 
com a Comissão de Auxiliares Ad-
ministrativos, contou com a partici-
pação do Superintendente da PR-4, 
Agnaldo Fernandes.  

Ficou decidido que, até o dia 21 
de setembro, um novo formulário 
deverá ser preenchido pelo chefe 
da seção e assinado pelo diretor da 
unidade, informando as atividades 
dos assistentes do setor. O formu-
lário foi disponibilizado no dia 6 
de setembro na internet pela PR-4 

(http://www.pr4.ufrj.br/principal.
htm). O link “Novo Formulário de 
Atribuições dos Auxiliares em Ad-
ministração” pode ser encontrado 
no espaço de informes ao centro da 
página.

Há alguns meses, foi realizada 
pesquisa referente aos auxiliares 
administrativos. Agora, o objetivo 
será fazer a comparação das infor-
mações apuradas entre os auxilia-
res e os assistentes em uma mesma 
seção/Unidade para fundamentar a 
reivindicação de solução adminis-
trativa do problema.

Neste momento, é fundamental 
que todos os trabalhadores envolvi-
dos nesta questão mantenham-se 
informados e ajudem na divulga-
ção dos próximos passos. 

Onde não há assistentes, 
como preencher o formu-
lário? 

No caso da seção contar 
exclusivamente com servidores 
em cargo de auxiliares em ad-
ministração, a direção da uni-
dade deve reproduzir em papel 
timbrado o seguinte: “Declaro 
que as atividades inerentes ao 
cargo de assistente em admi-
nistração são exercidas pelo 
servidor ocupante do cargo de 
auxiliar em administração.”

E se o chefe ou o diretor 
recusarem-se a preencher 
o formulário?

Os trabalhadores do setor 
devem avisar o Sindicato para 
que se faça uma ação especial, 
sensibilizando as chefias da 
importância desta etapa neste 
processo.

Qual a data limite para a 
entrega do formulário?

São dez dias úteis a contar da 
disponibilização do formulário na 
página da PR-4:. O limite é o dia 
21 de setembro.

Onde entregar o formu-
lário preenchido?

O formulário preenchido 
precisa ser encaminhado à 
recepção da sede e das subse-
des do Sintufrj no IFCS e no 
campus Praia Vermelha, das 
9h às 17h, com cópia para ser 
registrado o recibo.

Há auxiliares em dife-
rentes setores, adminis-
trativos, financeiros ou 
acadêmicos e com dife-
rentes atribuições. Como 
preencher o formulário?

Quem vai preencher o for-
mulário é o chefe imediato, 
que vai detalhar a função do 
assistente em administração 
do seu setor.

Estou em processo de 
aposentadoria. Se me 
aposentar, perco o direito 
ao resultado do processo?

O processo foi aberto. Se o 
servidor está se aposentando, 
os resultados serão adquiridos.
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Técnicos-administrativos deixam
Quatro técnicos-
administrativos 
da Faculdade 
de Medicina 
da UFRJ 
estão fazendo 
a diferença. 
Edson Siqueira 
Gomes e Tânia 
Cristina Soares 
Guimarães 
se uniram 
e criaram 
um sistema 
tecnológico 
para controle 
e operação do 
Almoxarifado 
– considerado 
o mais rico da 
universidade. 
Já a dupla 
Judas Tadeu 
de Tupinambá 
Barbosa e 
Francis Gomes 
vai brindar 
pesquisadores 
com o 
lançamento 
de três livros 
de conteúdos 
surpreendentes. 
As publicações 
traçam o perfi l 
sócioeconômico 
dos alunos 
dos cursos de 
Fonoaudiologia 
e Fisioterapia, 
e da Faculdade 
de Medicina 

Edson trabalha na UFRJ des-
de 1989 – “sou do tempo do bit 
lascado, da leitora de cartões de 
entrada de dados”, brinca –, e 
desde 1999 atua como adminis-
trador de redes da Faculdade de 
Medicina. Atendendo à solicita-
ção de Tânia Cristina, chefe do 
Patrimônio e Almoxarifado, Ed-
son criou, a partir das demandas 
expostas pela colega, um pro-
grama revolucionário. A inova-
ção tecnológica funciona via in-
ternet e se divide em duas partes: 
uma é a base de dados que con-
tém todas as informações do se-
tor; a outra é um aplicativo que 
permite o controle do estoque a 
qualquer momento. Até o início 
de outubro, o Almoxarifado da 
Faculdade de Medicina operará 
pelo novo sistema.

“O programa está em fase 
de implantação, porque precisa 
ser feito o inventário do estoque, 

Iniciativa beneficia a todos

cadastradas e treina-
das as pessoas que te-
rão acesso ao sistema, 
assim como o pessoal 
que dará suporte”, 
informa Edson, que 
também já moderni-
zou as rotinas do Setor 
de Pessoal e Protocolo. 

Tânia Cristina 
quer que ele também 
informatize o Setor de 
Patrimônio, onde fi ca 
guardado o acervo 
histórico da Faculda-
de de Medicina desde 
a sua fundação, em 
1808, como mobili-
ário, equipamentos 
cirúrgicos e de pesqui-
sa, e quadros pintados por artistas 
do início do século passado, como 
Araújo Porto Alegre. 

“O software de controle do Pa-
trimônio ainda é um projeto, por-

EDSON E TÃNIA: Unidos criaram um sistema tecnológico inovador

PÁGINA DO CCS: Abrigará o novo sistema

que é um programa mais difícil 
de ser feito por envolver itens que 
podem ser movimentados entre os 
setores. Além disso, há vários tipos 

de aquisições: com verba de pes-
quisa, pela reitoria, doação. Tudo 
isso difi culta uma mudança de 
rotina”, explica o profi ssional.

CATEGORIA
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O autor das pesquisas que 
agora vão se transformar em 
livros é o Judas Tadeu, 62 anos, 
25 dos quais passados na Secre-
taria Acadêmica da Faculdade 
de Medicina. A primeira publi-
cação será lançada em outubro, 
mês em que se celebra o Dia do 
Servidor Público, e apresentará 
em 360 páginas em papel cuchê 
dados dos alunos que se forma-
ram médicos pela UFRJ de 2007 
a 2011. A iniciativa é da direção 
da unidade. 

Francis entrou na UFRJ em 
2004, e trabalha com Judas Ta-
deu. Formado em Publicidade e 
Propagada e com pós-graduação 
em marketing, fora da universi-
dade atua como design gráfi co. 
Quando soube do reconhecimen-
to do trabalho do amigo, se ofe-
receu para ajudar e, junto com a 
amiga designer Priscila Benfeita, 
fez o projeto conceitual das capas 
dos três livros. 

 Logo depois, serão lançados 
os dois livros que reúnem infor-
mações dos alunos das 28 tur-
mas dos cursos de Fisioterapia e 
Fonoaudiologia criados em 1994 
pela Faculdade de Medicina. O 
trabalho de Judas Tadeu consiste 
num banco de dados que oferece 
informações precisas sobre o per-
fi l sociológico dos estudantes que 

suas marcas na Medicina

O almoxarifado fi ca no sub-
solo da Faculdade de Medicina, 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS). Lá são guardados ma-
teriais de laboratório, escritório, 
informática, higiene e limpeza, e 
ainda produtos não consumíveis 
ou descartáveis. São cerca de três 
mil itens, a maioria de diferen-
tes fontes e variedades, como é o 
caso, por exemplo, de tonner e 
cartuchos para impressoras.

Segundo Edson, o programa 
é o mesmo de uma loja virtual 
só que não envolve dinheiro. In-
clusive, os 550 trabalhadores da 
faculdade, entre técnicos-admi-

Loja virtual
nistrativos e professores, terão acesso 
ao sistema pela intranet e poderão 
solicitar ao gabinete da direção que 
compre os itens que precisam e este-
jam faltando no estoque.  

Quando o sistema estiver funcio-
nando totalmente, vai sobrar mais 
tempo para Tânia Cristina se dedicar 
a outras tarefas. E a natureza vai 
agradecer pela economia de papel. 
“Uma vez por mês sou obrigada a 
fazer, manualmente, a contagem de 
cada item existente no almoxarifado 
para a prestação de contas. Com a 
informatização isso acaba e a movi-
mentação que é feita em formulários 
de papel com duas vias também. Os 

pedidos serão feitos eletronicamente 
pela intranet”, festeja a chefe. 

“o mesmo de uma 
loja virtual só 
que não envolve 
dinheiro. Inclusive, 
os 550 trabalhadores 
da faculdade, 
entre técnicos-
administrativos e 
professores, terão 
acesso ao sistema 
pela intranet”

EDSON: Desenvolvedor do software

Trabalho de pesquisa único na UFRJ

entraram e permaneceram na uni-
versidade até a formatura.

“Acompanho os alunos desde a 
entrada deles na universidade. Regis-
tro a nota de cada um no vestibular, 
controlo a formação das turmas e 
fecho com a média individual e cole-
tiva. Pesquiso onde cursaram o ensino 
médio, a naturalidade, onde moram 
e com que idade chegaram aqui e sa-
íram. Só falta pesquisar os matricula-
dos no curso de Terapia Ocupacional, 
que ainda não formou a primeira 
turma”, relata Judas Tadeu.   

FRANCIS ajudou Judas Tadeu a executar o projeto

CATEGORIA
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SUCESSÃO NO SINTUFRJ

Depois de mais de 80 dias em 

greve, o retorno ao trabalho 

traz inúmeras atividades: o 

agendamento da Assembleia 

de Prestação de Contas e a 

convocação das eleições para o 

próximo mandato da diretoria 

do Sintufrj, cumprindo decisão 

da categoria em Assembleia 

durante a greve. 

No dia 3 deste mês, a diretoria 

do Sindicato publicou Edital 

para o próximo mandato e 

disponibilizou, no dia 4, o 

Regimento Eleitoral no site da 

entidade: www.sintufrj.org.br.  

A direção do Sintufrj apresenta 

proposta de Regulamento 

Eleitoral para eleições da 

nova diretoria que exercerá 

mandato no biênio 2012/2014. 

Na edição passada, publicamos 

o Edital de convocação das 

eleições indicadas para os dias 

29, 30 e 31 de outubro.

Prestação de Contas
A diretoria publicou no dia 31 de agosto no site da en-

tidade a Prestação de Contas do período de setembro de 
2010 a março de 2012. No dia 3 de setembro, distribuímos 
o Caderno impresso nos campi da Universidade. 

De acordo com o Estatuto, todas as contas publicadas 
ficam disponíveis para consulta dos(as) sindicalizados(as) 
por um período 30 dias. A documentação está na sede do 
Sintufrj de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Estão aprovadas pelo Conselho Fiscal as contas do pe-
ríodo de setembro de 2010 a julho de 2011. De agosto de 
2011 a março de 2012, as contas ainda não foram apre-
ciadas. 

A assembleia para aprovação da Prestação de Contas 
será no dia 1º de outubro, às 13h, no auditório Samira 
Mesquita, prédio da Reitoria.

Prorrogação do mandato
Na pauta da Assembleia do dia 11, temos a prorrogação 

do mandato, ato inadiável e imprescindível para viabilizar 
o funcionamento pleno da entidade e garantir democrati-
camente o processo sucessório. 

Um ponto da história
Lembrando a trajetória recente das sucessões no Sindi-

cato e reconhecendo que a greve está sempre presente em 
nossa agenda de lutas, a história se repete. Em dezembro 
de 2006, por exemplo, após a greve dos 100 dias, foi reali-
zada assembleia para discutir e debater a prorrogação do 
mandato da direção e as eleições. 

Assembleia
Pauta: Aprovação da prorrogação do mandato e do regimento eleitoral
DIA 11 DE SETEMBRO, TERÇA-FEIRA às 13h, no Auditório Samira Mesquita, Reitoria

Eleições nos 
dias 29, 30 e 
31 de outubro

Eleições nos 
dias 29, 30 e 
31 de outubro
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Regulamento Eleitoral do SINTUFRJ

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTU-
FRJ, nos termos do artigo 51 do Estatuto vigente, torna pú-
blico a proposta do Regulamento Eleitoral, para as eleições 
relativas à direção do Sindicato, que exercerá mandato no 
biênio 2012 – 2014. Este regulamento será apreciado e 
aprovado na Assembleia Geral do dia 11 de setembro de 
2012, às 13 horas no Auditório Samira Mesquita, Prédio da 
Reitoria, Cidade Universitária -  Ilha do Fundão.

DA DATA E HORA DAS ELEIÇÕES

Artigo 1º - A eleição para preenchimento dos cargos 
da Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- SINTUFRJ, com seus(suas) respectivos(as) suplentes, 
com mandato de 02 anos relativo ao biênio de 2012/2014, 
realizar-se-á nos dias 29, 30 e 31 de outubro 2012. Em ha-
vendo necessidade de realização de segundo turno as elei-
ções ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2012.

§ 1º - O horário de votação será de 09:00 às 17:00 ho-
ras, exceto nas seções que atenderão os Hospitais Universi-
tários e as Unidades em funcionamento noturno.

§ 2º - Nas unidades hospitalares, a votação ocorrerá 
das 07:00 às 20:00 horas.

§ 3º - Nas unidades não hospitalares, com funciona-
mento noturno, a votação ocorrerá da 08:00 às 19:00 horas.

Artigo 2º - É condição para realização da eleição a 
existência de pelo menos 01 (uma) chapa inscrita, con-
tendo os nomes dos(as) 24 candidatos(as) aos cargos efe-
tivos e dos(as) 03 suplentes, seus números de registro na 
UFRJ, número do SIAPE e a assinatura de todos(as) os(as) 
seus(suas) integrantes.

DOS ELEITORES

Artigo 3º - São eleitores(as), para fins deste Regula-
mento, todos(as) os(as) servidores(as) técnico-adminis-
trativos e docentes, incluindo ativos(as), aposentados (as) 
e licenciados(as) desde que filiados(as) ao SINTUFRJ até 
27 de setembro de 2012 ou com desconto da contribuição 
ao Sindicato no contracheque do mês de setembro de 2012 
e que estejam em dia com suas obrigações estatutárias.

Parágrafo Único - No caso de servidor com acumula-
ção de cargos, e que tenha, efetivamente, filiação em am-
bos os registros, estando quites com suas obrigações sin-
dicais, terá direito a dois votos, sendo-lhe fornecidas duas 
cédulas para votação.

Artigo 4º - A lista de eleitores(as) será divulgada no dia 
8 de outubro de 2012.

§ 1º - Os(As) eleitores(as) ausentes da listagem po-
derão reivindicar sua inclusão, e os(as) interessados(as) 
poderão questionar mediante impugnação de forma fun-
damentada, a lista apresentada, até 10 de outubro de 2012, 
por escrito, junto à Comissão Eleitoral.

§ 2º - Em caso de impugnação do nome de algum(a) 
eleito(a), o(a) interessado(a) fundamentará os motivos 
da impugnação, cabendo o julgamento e decisão final à 
Comissão Eleitoral.

§ 3º - A relação definitiva dos(as) filiados(as) com di-
reito a voto será divulgada no dia 15 de outubro, quinze 
dias antes do pleito, ficando à disposição para consulta de 
todos(as) os(as) interessados(as) na sede do Sindicato.

Artigo 5º - O SINTUFRJ fornecerá as etiquetas contendo en-
dereço dos sindicalizados(as) aposentados (as) para cada chapa.

Parágrafo Único - Durante o período eleitoral, haven-
do necessidade de envio de correspondência por parte da 
Diretoria Executiva, para os(as) sindicalizados(as), o texto 
será submetido à apreciação das chapas concorrentes.

DOS CANDIDATOS(AS) E DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS

Artigo 6º - Poderão candidatar-se os(as) 

sindicalizados(as) com pelo menos 1(um) ano ininter-
rupto de filiação ao SINTUFRJ, desde que estejam em dia 
com suas obrigações estatutárias para com a Entidade.

Parágrafo 1º – Considerar-se-á em dia com suas obri-
gações estatutárias todos(as) filiados(as) que atendam aos 
requisitos expressos no art.5o e 6o do estatuto e que não 
tenham sofrido qualquer penalidade com base nos dispo-
sitivos do capitulo III, art.7o e 8o e seus. No caso de o sindi-
calizado preencher os requisitos do presente parágrafo mas 
esteja em dívida com o SINTUFRJ as mesmas deverão estar 
quitadas até 24 horas antes da inscrição.

Parágrafo 2º - Em cada chapa, poderão se candidatar 
ao terceiro mandato consecutivo os diretores que estão 
cumprindo o segundo mandato, observando-se o limite de 
30% na inscrição da chapa.

Artigo 7º - Nenhum membro da Diretoria Executiva 
do SINTUFRJ poderá acumular seu mandato com cargos 
da Direção ou Função Gratificada, ou seus sucedâneos, na 
administração da UFRJ, ou nas Instituições referidas no 
artigo 1º, parágrafo 1º, deste Estatuto.

Artigo 8º - O pedido de registro de chapas será feito junto 
à secretaria da sede do SINTUFRJ nos dias 08 e 09 de outubro 
de 2012, no horário de 9:00 às 17:00 horas e será homologa-
do no dia 10 de outubro de 2012 até as 12:00 horas.

Artigo 9º - Os cargos da Diretoria Executiva a serem 
ocupados serão os seguintes:

1. Coordenação Geral

2. Coordenação de Organização e Política Sindical

3. Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical

4. Coordenação de Administração e Finanças

5. Coordenação de Comunicação Sindical

6. Coordenação de Políticas Sociais

7. Coordenação de Esporte e Lazer

8. Coordenação de Aposentados e Pensionistas

§ 1º - Cada Coordenação é composta por 03 (três) 
membros.

§ 2º - Devem ainda ser inscritos(as) 03 (três) 
candidatos(as) Suplentes.

§ 3º - Sendo o pleito baseado na majoritariedade a 
chapa deve ser inscrita com 27 (vinte e sete) nomes nas 
respectivas coordenações e suplência de forma indicativa, 
que poderão ser alterados de coordenações a critério da 
chapa vencedora.

Artigo 10 - As chapas deverão conter, além dos nomes, 
na forma citada no artigo anterior, as respectivas assina-
turas e número de registro siape dos(as) candidatos(as) e, 
em apenso, suas cartas-plataforma. 

Parágrafo Único - Os pedidos de inscrição das chapas 
que não  preencherem o requisito no caput deste artigo 
serão indeferidos.

Artigo 11 - As chapas registradas deverão ser nume-
radas em ordem crescente, a partir do número 1(um), 
devendo ser rigorosamente obedecida, no que couber, a 
ordem de registro.

Artigo 12 - Encerrado o prazo para inscrição das cha-
pas concorrentes ficará criada a Comissão Eleitoral que 
providenciará, de imediato, a lavratura de ata da qual 
constará o número total de chapas inscritas, seus nomes, 
número de registro de seus integrantes, que será assinada 
pelos membros da Comissão Eleitoral e por pelo menos 
1(um/uma) integrante de cada chapa.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral divulgará a ata 
de que trata o caput deste artigo imediatamente após sua 
lavratura e assinatura.

Artigo 13 - No caso de pedido de impugnação de cha-
pas ou candidatos (as) inscritos(as), este deverá ser efe-

tivado no dia 10 de outubro de 2012, das 12:00 às 18:00 
horas, junto a Comissão Eleitoral que estará reunida na 
sede do Sindicato.

Artigo 14 – Havendo pedido de impugnação de 
candidatos(as) ou chapas, a Comissão Eleitoral se pronun-
ciará até as 12:00 horas do dia 11 de outubro de 2012, deci-
dindo todos os casos apresentados sempre de forma funda-
mentada, cabendo recurso até as 17:00 horas do mesmo dia.

Artigo 15 - Confirmada a impugnação, decisão da 
qual não caberá mais recurso, as chapas terão até às 12:00 
horas do dia 15 de outubro de 2012, para substituição de 
nomes, se for o caso, a qual será analisada pela Comissão 
Eleitoral até às 16:00 horas do mesmo dia.

Artigo 16 - Feita a substituição dos nomes impugnados, 
e havendo aprovação da Comissão Eleitoral, será lavrada 
nova ata com as alterações procedidas, que terá a mesma 
divulgação assegurada à ata original.

Artigo 17 - A Comissão Eleitoral será composta por:

1. 02 (dois) integrantes da Diretoria Executiva;

2. 02(dois) representantes de cada chapa inscrita.

§ 1º - Os(as) integrantes da Comissão Eleitoral elege-
rão, entre si, um(a) Presidente, e 2 (dois) Secretários(as).

§ 2º - Inscritas as chapas e credenciados(as) os (as) 
representantes de cada chapa, cessa imediatamente a par-
ticipação do(a) representante da Diretoria Executiva na 
Comissão Eleitoral.

§ 3º - A Comissão Eleitoral avaliará a necessidade de 
sua ampliação e poderá fazer a qualquer momento, respei-
tada a paridade na representação de cada chapa inscrita.

Artigo 18 - Caberá à Comissão Eleitoral organizar e co-
ordenar o processo eleitoral, recebendo pedidos de impug-
nação e recursos interpostos, competindo-lhe decidir toda a 
matéria a ele pertinente e, em última instância, sempre com 
base no Estatuto do SINTUFRJ e no disposto neste Regula-
mento Eleitoral, nos princípios gerais de direito e equidade.

Artigo 19 - A Comissão Eleitoral se reunirá diariamente 
e durante os 03(três) dias da eleição, a qualquer momento 
que se fizer necessário.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Artigo 20 - O voto é facultativo e o sufrágio universal é 
secreto, sendo obrigatória a identificação do(a) eleitor(a) 
no momento da votação, mediante a apresentação do do-
cumento de identidade com foto à mesa receptora.

Parágrafo Único - É vedado o voto por procuração.

Artigo 21 - O voto será atribuído à chapa completa, 
sendo considerados nulos os votos rabiscados, com mais 
de uma chapa assinalada, ou sem a rubrica de pelo menos 
um Mesário, observando o disposto no § único do Art. 25º.

Artigo 22 - Serão considerados votos válidos apenas 
aqueles atribuídos a qualquer uma das chapas concor-
rentes, bem como aqueles em que for assinalada uma e 
somente uma das chapas concorrentes, ressalvados o dis-
posto neste regimento no capítulo da apuração.

Artigo 23 - Os locais de votação serão divulgados pela 
Diretoria Executiva nesta edição do Jornal do SINTUFRJ.

Parágrafo Único - Haverá seções eleitorais em todas as 
Unidades e Centros que se encontrem geograficamente iso-
lados ou fora dos campi.

Artigo 24 - Em cada local de votação haverá uma mesa 
receptora, composta por um membro de cada chapa, com 
iguais direitos, a quem competirá organizar e dirigir os 
trabalhos de votação, bem como dirimir, em primeira instân-
cia, as controvérsias observadas no curso do processo eleitoral.

§ 1º - No caso da referida mesa receptora, por qualquer 
motivo, não vier a ser instalada, caberá à Comissão Elei-
toral viabilizar a sua implementação, garantindo o direito 

eleições
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a voto dos(as) sindicalizados(as), com o mínimo de um 
mesário de uma das chapas para a instalação.

§ 2º - Os nomes dos(as) mesários(as) serão apresenta-
dos pelas chapas concorrentes à Comissão Eleitoral, devendo 
cada chapa indicar pelo menos 2 (dois/duas) mesários(as) 
fiscais e 1 (um) suplente por cada local de votação.

§ 3º - Os (as) mesários (as)/fiscais efetivos (as) e os 
(as) suplentes poderão se revezar como mesários e fiscais.

Artigo 25 - Ficará sob a guarda dos(as) mesários(as) os 
seguintes materiais:

a) Urna lacrada e rubricada pelos mesários;
 
b) Listagem dos(as) eleitores do local de votação;

c) Número de cédulas iguais ao número de leitores(as) 
do local de votação acrescido de reserva de 5% (cinco por 
cento), por dia;

d) A ata de votação do dia;

Parágrafo Único - As cédulas inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação correspondente à ata do dia.

Parágrafo Único - As cédulas inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação correspondente à ata do dia.

Artigo 26 - As rubricas dos (as) mesários (as) nas cé-
dulas de votação deverão ser feitas no ato de identificação 
dos (as) eleitores (as).

Artigo 27 - No ato de abertura de cada urna para recebi-
mento dos votos, será lavrada ata, que ficará sob a guarda 
dos (as) mesários (as) durante a votação e deverá conter:

a) Nome e local de votação (Centro/Unidade);

b) Número da urna;

c) O nome dos (as) mesários (as), assim como a subs-
tituição dos (as) mesmo (as);

d) Horário de abertura e fechamento da urna;

e) Número de eleitores (as) e de votação da urna;

f) Qualquer anormalidade ou fato relevante ocorrido 
durante a votação ou qualquer registro que seja solicitado 
por fiscais das chapas.

Artigo 28 - A abertura e fechamento das urnas, a cada 
dia de votação, deverá ser feito rigorosamente no horário 
estabelecido para aquele local, através de lacre obrigatório 
e rubricado por pelo menos 1 (um) dos (as) componentes 
da mesa receptora e 1 (um) da Comissão Eleitoral.

Artigo 29 - Será colhido em separado o voto referente a elei-
tor (a) cujo nome não conste na listagem relativa à sua urna, 
desde que comprovada sua filiação ao SINTUFRJ nas condições 
e prazos estabelecidos pelo artigo 3º deste Regulamento.

Artigo 30 - Será permitida a boca de urna desde que 
não atrapalhe o ato da votação.

Artigo 31 - Em cada local de votação haverá uma seção 
eleitoral e em cada uma delas uma urna, que deverá ser 
trocada por outra nova em cada dia de eleição devendo as 
já utilizadas serem enviadas para a sede  do SINTUFRJ tão 
logo seja encerrada a votação no dia respectivo.

Parágrafo Único - As urnas ficarão depositadas em sala 
previamente designada para este fim, de conhecimento de 
todas as chapas inscritas no processo eleitoral, cabendo a 
estas a fiscalização da guarda.

DA APURAÇÃO

Artigo 32 - A Apuração ficará a cargo de 8 (oito) 
mesas compostas por, no máximo, 1 (um) apurador 
(a) de cada chapa.

§ 1º - A apuração será no dia 01 de novembro de 
2012, após o fechamento das urnas e da organização 

dos trabalhos pela Comissão Eleitoral.

§ 2º - As chapas indicarão um nome para integrarem 
cada uma das mesas apuradoras, respeitado o limite do 
caput deste artigo, sendo permitida a substituição dos in-
dicados.

§ 3º - Os (as) apuradores (as) deverão ser credenciados 
(as) pela Comissão Eleitoral.

Artigo 33 - Abertas as urnas, a mesa apuradora verificará se 
o número total de cédulas corresponde ao número de votantes, 
mediante verificação dos dados constantes da ata de votação.

Artigo 34 - Caso haja diferença superior a 5% (cinco 
por cento) entre o número total de votos e o número de 
votantes constantes da ata referida no artigo anterior, a 
mesa apuradora deverá requisitar a listagem de votação e 
verificar as assinaturas dela constantes.

Artigo 35 - Em se mantendo a diferença observada, 
após todas as checagens e recontagens possíveis por parte 
da Mesa apuradora, a urna em questão será anulada, sob 
autorização da Comissão Eleitoral, não devendo ser apu-
rada em nenhuma hipótese.

Parágrafo Único - Os votos em separados não serão con-
siderados para efeito da anulação de que trata este artigo.

Artigo 36 - Os votos serão apurados e registrados em ata 
de apuração, da qual deverá constar: 

a) Local de votação do qual procede a urna;

b) Total de eleitores da urna;

c) Total de votantes da urna;

d) Total de assinaturas e de cédulas;

e) Número de votos válidos de cada chapa;

f) Número de votos nulos;

g) Número de votos em branco;

h) Número de votos em separado;

i) Assinatura dos (as) apuradores (as).

Artigo 37 - O processo de apuração será acompanhado 
pela Comissão Eleitoral e pelos(as) fiscais designados(as) 
pelas chapas concorrentes, no limite de 02 (dois) fiscais 
para cada chapa inscrita, devidamente credenciados (as) 
junto àquela comissão, permitida a substituição.

Artigo 38 - Finda a apuração, a Comissão Eleitoral to-
talizará os votos, elaborando mapa final de votação que 
conterá a discriminação dos votos para cada chapa, dos 
votos brancos e dos nulos, por local de votação e já totali-
zados os de toda a Universidade.

DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Artigo 39 – As eleições para Diretoria executiva do SIN-
TUFRJ ocorrerão de acordo com os seguintes critérios:

I – Quando houver apenas duas chapas inscritas, a chapa 
eleita será aquela que obtiver maioria simples dos votos válidos.

II - Se houver mais de duas chapas inscritas, as eleições 
para Diretoria Executiva do SINTUFRJ ocorrerão em dois 
turnos, desde que nenhuma delas obtenha, no primeiro 
turno, 50% mais 1 (cinqüenta por cento mais um ) dos 
votos válidos no processo eleitoral.

III - No caso da chapa mais votada, no primeiro turno, 
obter 50% mais 1 (cinqüenta por cento mais um) dos votos 
válidos, esta será aclamada vencedora sem necessidade de 
segundo turno.

IV - Havendo necessidade de realização de dois turnos 
nas eleições, o segundo turno ocorrera nos dias 27, 28 e 29 
de novembro de 2012.

V – Na hipótese do inciso anterior concorrerão no segundo 
turno apenas as duas chapas mais votadas no primeiro turno.

VI - Havendo empate entre as chapas concorrentes no 
segundo turno, serão realizados tantos turnos subsequen-
tes quanto forem necessários para estabelecer o desempate.

VII - É vedada a fusão de chapas regularmente inscri-
tas, bem como a mudança de candidatos, em qualquer dos 
turnos, salvo se houver impugnação de candidatos.

VIII- No caso de haver apenas uma chapa inscrita a 
mesma estará eleita com maioria simples dos votos váli-
dos.

Artigo 40 - Feita a apuração e totalização dos votos, obser-
vados os requisitos do artigo anterior, serão considerados eleitos 
para a Direção Executiva e suplência os candidatos constantes 
na lista ordenada da chapa vencedora do pleito, devendo, por 
fim, ser lavrada ata final das eleições pela comissão eleitoral, 
que será imediatamente levada a público, e da qual constará:

1- Dia, hora e local da abertura e encerramento dos 
trabalhos;

2- Numero total de eleitores(as) que votarem;
3- Resultado geral da apuração;
4- Narração sucinta de protestos eventualmente for-

mulado pelas chapas;
5- Todas as demais ocorrências relevantes havidas 

durante a apuração;
6- A diretoria eleita e seus respectivos cargos.

Artigo 41 - O prazo para apresentação de recurso dos 
resultados da eleição será de 2 (dois) dias úteis contados a 
partir do primeiro dias útil após a proclamação do resulta-
do pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – Serão acolhidos pela Comissão 
Eleitoral, exclusivamente os recursos das chapas concor-
rentes que digam respeito à violação das normas estabele-
cidas por este regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 42 - A cédula de votação será elaborada pela Co-
missão Eleitoral.

Artigo 43 - A posse da nova Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ será realizada no mínimo em 15 (quinze) dias cor-
ridos após o resultado final.

Artigo 44 - Cada chapa poderá credenciar até 2 (dois/
duas) advogados (as) junto à Comissão Eleitoral para 
acompanhamento do processo eleitoral.

Parágrafo Único - O assessor jurídico do SINTUFRJ es-
tará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas porven-
tura existentes.

Artigo 45 - As Chapas concorrentes têm direito a mate-
rial gráfico para divulgação de suas campanhas suportado 
pela Entidade, na seguinte forma:

a) 1.000 cartazes A3 (colorido);

b) 10.000 jornais em formato tablóide (duas cores);

c) 7.000 notas em formato A4 ou 14.000 em ½ ofício 
(preto e branco);

d) a elaboração da arte final ficará a cargo de cada 
chapa, devendo ser entregue à Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ até 7 (sete) dias antes da eleição;

e) 300 folhas de adesivos em papel A4.

f) quatro faixas tamanho 1,30m x 3,00m, formato da 
capacidade total da máquina de impressão (colorido). 

Parágrafo Único – Recebido o arquivo digital, com 
uma cópia impressa, o material será executado por ordem 
de chegada e entregue ao representante da Chapa em até 
48 horas.

Artigo 46 - Os casos omissos neste Regulamento 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral por maioria 
simples.

Rio de janeiro, 4 de setembro de  2012.

Regulamento Eleitoral do SINTUFRJ

eleições
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Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

1 ADM 1 Hall da Reitoria

Reitoria

9:00 às 17:00

Gabinete do Reitor
Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados
CPPD
Auditoria Interna
Ouvidoria da UFRJ
Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

2 ADM 2 Hall da Reitoria

PR-1 e PR-2

9:00 às 17:00

Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino/SG-1
Divisão de Diplomas/SG-1
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica/SG-1
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação/SG-2
Divisão de Pesquisa/SG-2
Divisão de Divulgação e Intercâmbio/SG-2
Divisão de Acompanhamento Financeiro/SG-2
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa/
SG-2

3 ADM 3 Hall da Reitoria

PR-3 e SG-6

9:00 às 17h

Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento
Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão/SG-3
Divisão de Gestão Orçamentária/SG-3
Divisão de Gestão Patrimonial/SG-3
Divisão Gestão Tecnologia da Informação/
SG-3

4 ADM 4 Hall da Reitoria

PR-4 e PR-5

9:00 às 17h

Superintendência de Pessoal
Divisão de Pagamento
Divisão de Legislação
Divisão de Apoio Gerencial
Protocolo da SR-4
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Cadastro
Divisão de Pessoal da Reitoria
Coordenação de Desenvolvimento Profissional
COOSIPE
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais/SG-5
Divisão de Cultura/SG-5
Div. Integração Universidade Comunidade/
SG-5
Divisão de Educação/SG-5
Divisão de Eventos/SG-5

5 ADM 5 Alojamento Alojamento Estudantil 9:00 às 17:00
6 ADM 6 Creche Creche Universitária 9:00 às 17:00

7 ADM 7 DVST

DVST, Pólo Náutico e Transportes

9:00 às 17:00
Divisão de Saúde do Trabalhador
Pólo Náutico
Divisão de Transportes

8 ADM 8 Prefeitura
Universitária

Prefeitura Universitária, ETU e IESC

8:00 às 17:00

Escritório Técnico da Universidade
Serviços de Planos e Projetos/ETU
Serviço de Execução e Fiscalização/ETU
Serviço de Administração/ETU
Serviço de Manutenção Geral/ETU
Divisão de Projetos
Divisão de Projetos e Imóveis Tombados
Divisão de Atividades Gerenciais
Prefeitura Universitária
Divisão de Administração
Divisão de Tráfego Urbano
Divisão de Manutenção
Divisão de Paisagismo
Divisão de Desenho Industrial
Divisão de Dados e Telefonia
Divisão de Redes Urbanas
Divisão de Segurança - DISEG
Divisão de Eletromecânica
Divisão de Limpeza Urbana
Instituto de Estudos de Saúde Coletiva

9 ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura Praia Vermelha

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

10 CCMN 1 Hall do CCMN

CCMN e DRE

09:00 às 17:00
CCMN
DRE
Comissão de Vestibular/SG-1

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

12 CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química

8:00 às 19:00Instituto de Física
Instituto de Química

13 CCMN 4 Inst. de Geociências Instituto de Geociências 8:00 às 19:00
14 CCMN 5 NCE NCE 9:00 às 17:00
15 CCMN 6 Valongo Observatório do Valongo 9:00 às 17:00

16 CLA 1 Hall da Reitoria
CLA e FAU

9:00 às 17:00CLA
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

17 CLA 2 Hall da Reitoria
EBA e IPPUR

9:00 às 17:00Escola de Belas Artes
IPPUR

18 CLA 3 Escola de Música Escola de Música 9:00 às 17:00
19 CLA 4 Faculdade de Letras Faculdade de Letras 9:00 às 17:00

20 CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH

9:00 às 17:00CFCH
NEPP-DH

21 CFCH 2 Hall do IFCS IFCS 8:00 às 19:00
22 CFCH 3 Instituto de Psicologia Instituto de Psicologia 9:00 às 17:00

23 CFCH 4 Fac. de Educação
FE e ECO

8:00 às 19:00Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

24 CFCH 5 Esc. de Serviço Social Escola de Serviço Social 8:00 às 19:00
25 CFCH 6 CAp Colégio de Aplicação 9:00 às 17:00

26 CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE e FACC

8:00 às 19:00
CCJE
Instituto de Economia
Núcleo de Estudos Internacionais
FACC

27 CCJE 2 Faculdade de Direito Faculdade de Direito 8:00 às 19:00
28 CCJE 3 COPPEAD COPPEAD 9:00 às 17:00

29 CCS 1 Bloco K do CCS
CCS e Instituto de Nutrição

9:00 às 17:00CCS
Instituto de Nutrição

30 CCS 2 Bloco L do CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN

9:00 às 17:00

Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

31 CCS 3 Bloco A do CCS

FF, IB e NUTES

8:00 às 19:00
Faculdade de Farmácia
Instituto de Biologia
NUTES

32 CCS 4 Fac. de Odontologia Faculdade de Odontologia 9:00 às 17:00
33 CCS 5 Esc. de Enfermagem Escola de Enfermagem 9:00 às 17:00
34 CCS 6 Inst. de Ginecologia Instituto de Ginecologia 8:00 às 14:00
35 CCS 7 Inst. de Neurologia Insituto de Neurologia 07:00 às 20:00
36 CCS 8 IPUB Instituto de Psiquiatria 07:00 às 20:00
37 CCS 9 IPPMG IPPMG 07:00 às 20:00
38 CCS 10 HESFA HESFA 07:00 às 17:00
39 CCS 11 EEFD EEFD 08:00 às 19:00
40 CCS 12 Maternidade Escola Maternidade Escola 07:00 às 20:00

41 CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES

07:00 às 20:00
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

42 CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN

07:00 às 20:00Divisão de Enfermagem
HUCFF

43 CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF

07:00 às 20:00

Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade
Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

44 CCS 16 Comissão Eleitoral

Campus Macaé

Comissão 
Eleitoral

Polo Universitário
Polo Ajuda
Polo Barreto
Polo Novos Cavaleiros

45 CT 1 Hall do bloco A do CT
CT e Escola Politécnica

09:00 às 17:00CT
Escola Politécnica

46 CT 2 Bloco E do CT Escola de Química 9:00 às 17:00
47 CT 3 Bloco G do CT COPPE 9:00 às 17:00
48 CT 4 IMA Instituto de Macromoléculas 9:00 às 17:00

49 FCC 1 Sede FCC
FCC e Biblioteca Central

9:00 às 17:00FCC
Biblioteca Central

50 FCC 2 Museu Nacional Museu Nacional 9:00 às 17:00
51 FCC 3 Horto/Museu Museu Nacional 9:00 às 17:00

52 EXTRA Comissão Eleitoral Casa da Ciência Comissão 
Eleitoral

53 EXTRA Comissão Eleitoral Divisão Gráfica Comissão 
Eleitoral

54 EXTRA Comissão Eleitoral Polo Xerém Comissão 
Eleitoral

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

Nº SEÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADES HORÁRIO

Locais para votação

eleições



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-15 – 10 a 16 de setembro de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 12

  

         

Dia 11 de setembro, às 13h   
auditório Samira Mesquita (prédio da Reitoria)

Assembleia Geral
Pauta: Prorrogação do mandato da Direção do Sindicato e 

aprovação do Regimento Eleitoral

AgendA
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