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onheça alguns dos 
trabalhos apresen-
tados de 12 a 16 de 

setembro, em formato oral 
ou pôster, no Centro de 
Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), onde 
foi realizado o IV Sintae. 

O Sintae é o espaço con-
quistado pela categoria 
para mostrar à comuni-
dade universitária sua 
produção técnico-cientí-
fica, e ao mesmo tempo 
compartilhar com todos os 
colegas suas experiências 
profissionais e sociais. 

O Sintae também é o 
momento em que os tra-
balhadores têm a atenção 
da Administração Central 
para expor as dificuldades 
que enfrentam para rea-
lização de suas tarefas, a 
falta de reconhecimento 
de suas competências e as 
suas expectativas por dias 
melhores no cotidiano da 
universidade.        

Especial IV Seminário 
de Integração dos 

Técnicos-Administrativos 
em Educação da UFRJ 

(Sintae)

Preparação para a aposentadoria
Como transformar a aposentadoria 
na melhor fase da vida? O Programa 

de Preparação para a Aposentadoria 
(PPA) da Pró-Reitoria de Pessoal da 
UFRJ reúne projetos temáticos com 
uma série de ações de orientação, 
informação, reflexão, conscienti-

zação e cuidados com o processo de 
transição para aposentadoria como 

uma nova fase da vida. Este programa é 
o foco do trabalho apresentado no dia 13 de 

setembro, em forma de comunicação oral, por Adilson Couto de Souza 
Filho, em coautoria com Regina Dantas, André Luiz Chagas Pereira e 
Ivaneide Grizete.

Sob o título “Programa Bem-estar no pós-carreira / Programa Pre-
paração para a Aposentadoria (PPA/PR-4/UFRJ)”, o trabalho aborda a 
proposta do PPA, que tem ênfase na “promoção do autoconhecimento e 

dos próprios cuidados, do reconhe-
cimento de potencialidades e limi-
tações, na prevenção de possíveis 
conflitos internos; na orientação 
financeira, seus relacionamentos, 
o sentido para a vida e, em especial, 
no apoio para o planejamento de 
seu futuro”.

O programa é um trabalho 
multidisciplinar e de caráter 
biopsicossocial (que trabalha cor-
po, mente e relacionamento) que 
propõe o bem-estar na nova fase da 
vida do servidor, preparando-o na 
fase de pré-aposentadoria ou já apo-
sentado para uma nova realidade, 
o mundo fora do trabalho formal. 

“A Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) da UFRJ contribui, assim, 
para a cidadania, a política de pes-
soal, a saúde pública, a saúde do 
trabalhador e a responsabilidade 
social”, registra o autor. 

Adilson é autor de outro traba-
lho, que foi também apresentado 
em forma de comunicação oral, no 
dia 14, sob o título “Inteligência 
Emocional: competência e per-
formance pessoal, profissional e 
social”. O autor apresenta o Curso 
de Inteligência Emocional voltado 
para a capacitação e oferecido pela 
Divisão de Aperfeiçoamento da 
Carreira (PR-4).

Capacitação de professores públicos de Macaé
“Projeto Universidade Escola: cursos 
de capacitação, aperfeiçoamento e 

atualização dos professores da rede 
pública de Macaé e Região” foi o 
trabalho apresentado em forma 
de comunicação oral, no dia 13, 
por Rafaella Franco Binatto, do 

campus UFRJ-Macaé, em coautoria 
com Rafael Nogueira Costa 
Este projeto tem como proposta prin-

cipal promover uma maior aproximação das 
atividades de ensino e pesquisa realizadas pelo Núcleo em Ecologia e 

Desenvolvimento Socioambiental 
de Macaé (Nupem/UFRJ) com 
as escolas da rede pública (mu-
nicipais e estaduais), através da 
oferta de cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento e atualização 
dos professores de Macaé e região. 

Segundo Rafaella, a razão 
maior da criação do projeto é 
buscar uma aliança sólida entre 
as três esferas que compõem a 
ideia de universidade – ensino, 

pesquisa e extensão – associada ao 
compartilhamento de saberes entre 
os professores no Ensino Superior 
e os professores da Rede Básica de 
Ensino através da oferta de cursos.

A inciativa, a seu ver, con-
solida as atividades pedagógicas 
da Extensão do Nupem e a sua 
tradição de formação de edu-
cadores, mediante a aliança da 
pesquisa, formação profissional 
e o exercício da docência. 
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Carlos Henrique aurélio dos santos, da Coordenação de 
Política de Pessoal da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), apresentou seu 
trabalho no dia 14 de setembro, em forma de pôster, sobre o tema “Núcleo 
de Arte e Cultura para o Desenvolvimento de Competências”. 

O Núcleo de Arte e Cultura para o Desenvolvimento de Competências 
(Nuclart) é o setor da Divisão de Aperfeiçoamento na Carreira (Diac) que 
tem como objetivo proporcionar um espaço de desenvolvimento contínuo 
que forneça ao servidor da UFRJ, por meio de ações de cunho artístico 
ou cultural, a possibilidade de descobrir e desenvolver competências e 
habilidades que contribuam para seu crescimento pessoal e profissional.

O Projeto Comédia Musical 
é uma ação realizada pela Pró-
-Reitoria de Pessoal através das 
peças musicais "Eu e o Estevão" 
e "Eu Vos Recebo", ambas do 
servidor Carlos Toindé (Carlos 
Henrique Aurélio dos Santos), 
chefe do Núcleo de Arte e Cultura 
para o Desenvolvimento de Com-
petências (Nuclart), que é ator e 

Teatro no desenvolvimento de competências
facilitador na Oficina de Teatro 
do Núcleo. Suas peças são sempre 
muito bem recebidas pelo público, 
porque tratam com bom humor 
das agruras do trabalho no serviço 
público, e já foram encenadas nas 
semanas de acolhimento de novos 
servidores e em edições do Sintae. 

No dia 13 de setembro, Toindé 
participou do Sintae apresentando 

o resultado de seu trabalho, em 
forma de comunicação oral, 
com o título “Teatro aplicado ao 
desenvolvimento de competências 
na gestão pública”. O autor pro-
põe a utilização do teatro como 
ferramenta de desenvolvimento 
de competências pessoais e profis-
sionais, “através de um conjunto 
de atividades que possibilitem 

o reconhecimento de aptidões e 
habilidades em seus participantes, 
estimulando o desenvolvimento 
de suas potencialidades e de suas 
relações pessoais e profissionais 
em seu ambiente de trabalho”. O 
aprendizado é oferecido aos servi-
dores por meio de oficina. 

A proposta de trabalho de Toindé 
originou o projeto inicial do Núcleo 

de Arte e Cultura para o Desenvolvi-
mento de Competências (Nuclart), 
da Pró-Reitoria de Pessoal. “A me-
todologia da proposta é baseada na 
aplicação de jogos teatrais e técnicas 
específicas oriundas de um trabalho 
de pesquisa que associa o ensino 
do teatro às principais técnicas 
utilizadas no desenvolvimento de 
pessoal”, explicou.   

“CPST e Dinaac: criação da rede 
colaborativa para a acessibilidade” 
é o título do pôster apresentado no 
dia 13 de setembro por Gláucia 
Regina Motta da Silveira Castro, 
da Seção de Educação e Promoção 
à Saúde/UFRJ, em coautoria com 
Rita de Cássia Oliveira Gomes; 
Eduardo Oliveira dos Santos; Emílio 
Dias de Souza; Lucas Calil Fessel.

Ampliar a acessibilidade
Os autores informam que 

a Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST) e a 
Divisão de Inclusão, Acessibilidade 
e Assuntos Comunitários (Dinaac), 
da Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis (SuperEst), 
têm várias iniciativas em parceria, 
como os projetos de levantamento 
do número e da localização dos 

servidores portadores de deficiên-
cia na UFRJ e web conferências 
sobre o tema Acessibilidade no 
Trabalho e Acessibilidade para o 
trabalhador LGBT, assuntos trata-
dos em conjunto pelas duas áreas, 
segundo os autores. Eles explicaram 
que, da evolução dessa parceria, 
surgiu a ideia de criação da “Rede 
Colaborativa para a Acessibilidade”, 

utilizando recursos da telemedicina 
disponíveis na CPST e o conheci-
mento da Dinaac sobre necessidades 
de acessibilidade na UFRJ. 

O projeto busca a ampliação 
das ações de acessibilidade através 
da proposta à Rede Universitária 
de Telemedicina (Rute) de criação 
de um grupo de interesse especial 
para discutir a temática “de forma 

pluri-institucional, socializando 
conhecimentos e experiências 
vividas pelas universidades pú-
blicas. O objetivo final seria a 
criação de uma rede que possa 
se retroalimentar com discussões 
e projetos para a melhoria das 
condições de acessibilidade para 
as comunidades universitárias”, 
concluem os autores. 

Orientação em pares
Eduardo Nazareth Paiva, do Progra-
ma de Pós-Graduação em História 

das Ciências, das Técnicas e da 
Epistemologia/UFRJ, defendeu 
oralmente, no dia 13 de setembro, 
que a interação, especialmente a 
inicial, entre alunos de uma dis-

ciplina do curso de Pós-Graduação 
de Introdução aos Estudos CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) é 
comumente cercada de dificuldades. Prin-

cipalmente no que diz respeito 
às diferentes “expertises” (ex-
periência, especialização) dos 
alunos matriculados, repletos 
de informações e métodos es-
pecíficos adquiridos ao longo 
de suas vivências acadêmicas e 
profissionais, nas suas diferentes 
áreas de conhecimento. 

Esse quadro, contou Paiva, 
inspirou a adoção de uma estra-

tégia de modelo de convivência 
acadêmica em sala de aula ba-
seada em conceitos conhecidos 
como “Orientação em Pares” 
e “Modelo Veterano-Calouro”. 

“Esse trabalho se propõe a 
observar a implantação dessa 
estratégia e seus desdobra-
mentos”, diz ele, esperando, 
além desses aspectos didático-
-pedagógicos, a proliferação 

de outras oportunidades de 
relacionamentos interpessoais 
e outras orientações mais ge-
rais provenientes daqueles que 
já estão adaptados ao curso, à 
universidade e à região. 

Para o autor, esse suporte 
ps icossoc ia l  pode  também 
representar um melhor apro-
veitamento da turma como um 
todo ao longo do curso. 

Paulo estevão Medeiros dos santos fez sua apre-
sentação oral no dia 16 de setembro sobre o tema “Necessi-

dades de capacitação e qualificação: um estudo avaliativo, 
realizado com os servidores técnico-administrativos em 
educação ligados à Decania do CCJE/UFRJ, no período 
2012/2014”. 

Segundo o autor, a utilização de técnicas e práticas 
voltadas para a gestão de pessoas na Decania do Centro 

de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da UFRJ ainda 
é pouco disseminada pelo fato de não existirem planos 
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específicos voltados para atender às necessidades do seu corpo técnico-
-administrativo, sendo este um dos motivos que o influenciaram na 
elaboração deste estudo avaliativo. 

“O presente estudo teve como objetivo realizar uma avalição sobre 
satisfação e necessidades de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos em educação ligados à Decania”, justificou.  
Dos 34 questionários enviados, 26 foram respondidos pelos servidores, 
o que evidenciou o interesse do público-alvo sobre o tema. Dos 26 que 
responderam, 25 manifestaram suas sugestões, apontando melhorias 
construtivas.

“Devido às múltiplas identidades microculturais presentes em 
nosso quadro de servidores, as práticas educativas voltadas para 
o desenvolvimento de competências devem ser cada vez mais 
plurais, possibilitando o enriquecimento dos debates e das 
relações no local de trabalho. Com isso, o Nuclart almeja 
estimular a criatividade, oferecer espaços para novas formas 
de expressão, promover o autoconhecimento e melhorar as 
relações interpessoais, agindo como instrumento importante 
no crescimento do servidor”, defendeu Carlos Henrique no 
Caderno de Resumos dos Trabalhos.

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Rafael Coletto Cardoso, Milton Sérgio Santos Madeira e Rodrigo Araújo de Mello / Conselho Editorial: Coordenação-Geral e 
Coordenação de Comunicação / Edição: Amag / Reportagem: Amag, Eac e Regina Rocha / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / Diagramação: Luís Fernando Couto 
e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 10 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da 
Coordenação de Comunicação Sindical / Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. 
Tel.: (21) 3194-7100  Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61



 

Jornal do Sintufrj – No 1174 – Encarte IV Sintae – 26 de setembro a 2 de outubro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

Rita de Cássia OliveiRa GOmes, da Superintendência de As-
suntos Estudantis, apresentou dois trabalhos. Um na forma de pôster: 
“Ações de acessibilidade na UFRJ e o PBPDI 2016”, no dia 14 de setembro; 
outro na forma oral: “A trajetória da acessibilidade na UFRJ e o Programa 
Incluir do MEC”, no dia 15 de setembro.  

O primeiro trabalho procura compartilhar práticas realizadas na 
UFRJ direcionadas ao segmento de pessoas com deficiência, em arti-
culação com o Programa de Bolsas de Projetos em Desenvolvimento 
Institucional. A proposta apresenta a conexão existente entre os dife-
rentes núcleos, projetos e trabalhos institucionais, contribuindo para 
o fortalecimento de ações, a participação social ampla e diversa das 
pessoas com deficiência, a minimização de barreiras e a sensibilização 
para a questão deste segmento que, por não ter suas especificidades 
reconhecidas e respeitadas, possui dificuldades para acessar, permanecer 
e/ou concluir com sucesso seu percurso acadêmico.

“Há a obrigatoriedade legal, mas também a sensibilidade por parte dos 
atores envolvidos em desenvolver mecanismos e políticas de acessibilidade, 
promovendo o desenho universal e os ajustes necessários para que o direito 
dessas pessoas seja efetivado. Uma das estratégias de atendimento às deman-
das incide na participação de discentes atuando como bolsistas. Em 2016, 
a participação no Edital PBPDI resultou na ampliação do quantitativo de 
bolsistas em 40% (10 para 14) e do número de pessoas com deficiência 
atuando como bolsistas (30% para 42%)”, expôs Rita. 

 HenRique de OliveiRa santOs, da Faculdade 
de Medicina, defendeu seu trabalho oralmente no dia 14 de 

setembro, cujo tema é “A luta pela qualificação: Sintufrj 
frente à globalização”. O objetivo do autor foi explicar 
a posição do Sindicato com relação à ampliação do 
percentual pago ao servidor decorrente de sua qualifi-
cação e especialização. 

“A discussão torna-se extremamente necessária no 
momento em que o presidente Michel Temer cogita 

retirar o direito ao percentual em decorrência da qua-
lificação dos servidores”, observou.

Henrique utilizou a metodologia de estudo de caso para 
examinar a agenda de luta do Sintufrj com relação ao tema, 

luCas de Olive PinHO silva GOmes, do Instituto de Biofísica, 
fez sua apresentação oral no dia 14 de setembro sobre o tema “Projeto 
de reúso de água em destiladores por unidades autônomas de captação e 
bombeamento”. A coautoria do trabalho é de Roberto Santos de Oliveira.

Os autores justificam a escolha do tema apontando que o Estado 
do Rio de Janeiro registra um grande déficit de disponibilidade de água 
para consumo e que é brutal o desperdício de água potável no processo 
de destilação atualmente realizado pela maioria dos destiladores dos 
laboratórios do Centro de Ciências da Saúde (CCS).  

“Em um estudo feito pela equipe do projeto, verificou-se que para cada 
litro destilado são desperdiçados, em média, 40 litros de água potável. Este 
valor chega a mais de 300 litros desperdiçados por litro destilado em alguns 
casos”, informa o resumo da apresentação. Os técnicos-administrativos 
em educação concluíram que a melhor maneira encontrada para a 

 viniCius PellizzaRO Klein, do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), apresentou oralmente o trabalho “A pro-

moção do acesso aos documentos de arquivo da Decania 
do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ”, no dia 15 de 
setembro, feito em coautoria com Leandro Pinheiro de 
Carvalho e Maurício Maia Vinhas de Azevedo. 

A organização do acervo da Decania permitiu o 
cadastro de 56.533 processos, possibilitando o acesso 
e/ou a consulta ao conteúdo informacional do acervo. 

O cenário referente aos arquivos, até 2010, era de um 
grande volume de documentos acumulados sem identi-

ficação, sem o tratamento adequado e sem os instrumentos 
de recuperação da informação necessários. 
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no período de janeiro de 2005 – data de promulgação do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) – a 
maio de 2016. 

O argumento central aponta que a posição do Sindicato está relacio-
nada ao combate à precarização do trabalhador resultante do processo de 
globalização. E este processo cria obstáculos à possibilidade de aumento 
do percentual pela especialização.

“A oferta de tal percentual, nos parâmetros considerados justos pelos 
trabalhadores, reduziria a diferença da porcentagem de incentivo entre 
a especialização e o mestrado. Isto traria em seu bojo crescimento con-
siderável dos gastos do Estado, o que seria incompatível com o discurso 
neoliberal de Estado mínimo disseminado pelo fenômeno globalizante”, 
sustentou o técnico-administrativo.

resolução do problema foi desenvolver um sistema de reúso de água 
automatizado que devolva esta água para o sistema. 

E, por meio de recursos financiados pelo Fundo Verde, foi 
criada uma Unidade Piloto de reaproveitamento desta água 
em dois laboratórios, atingindo a marca de 30 mil litros de 
reúso por mês. “Nesta Unidade Piloto foram desenvolvidas 
as Unidades Autônomas de Captação e Bombeamento 
(UACB), que serão replicadas para todos os laboratórios 
com destiladores do CCS”, descrevem.

Todos os laboratórios do CCS foram visitados, e o estudo 
mostra que, ao fim da instalação das UACBs em todos eles, 
serão reaproveitados 1,5 milhão de litros por mês apenas no 
CCS, com uma economia de R$ 400,00 anuais para a UFRJ na 
conta de água.

O segundo trabalho compartilha a trajetória histórica da acessibi-
lidade na UFRJ, da criação do Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade 
à proposta da “UFRJ Acessível”, e os subsídios recebidos por meio do 
Programa Incluir do MEC, de 2006 a 2016, para consolidar a proposta.

A técnica-administrativa em educação questiona em seu resumo: 
“A deficiência é uma condição humana que atravessa questões 
como gênero, etnia, ciclos de vida e diversidade sexual. Surge 
a indagação: onde, como e quem deve se responsabilizar por 
este tema na gestão institucional? Ações pulverizadas em 
estruturas e setores, desarticulados com a Administração 
Central, se em um primeiro momento deram o pontapé 
inicial para que as demandas fossem parcialmente supri-
das, atualmente não dão conta das inúmeras situações 
que perpassam a atuação deste segmento”.

Rita afirma que o desafio é apresentar propostas 
que contemplem a diversidade na atenção aos Direitos 
das Pessoas com Deficiência. “A atenção à deficiência deve 
perpassar, impregnar e atravessar as ações institucionais a fim 
de garantir igualdade de oportunidades e inclusão verdadeira em 
todos os espaços institucionais, enxergando o cidadão e a cidadã 
com deficiência como “sujeitos de direitos” e não como “objeto 
de atuação” de núcleos, laboratórios e ações pontuais nos espaços 
institucionais”, conclui.

Os arquivistas iniciaram um projeto piloto de gestão de documentos 
na Decania do CCS com base no tratamento do acervo do Serviço de 
Comunicação (Secom), unidade que possuía as características híbridas 
de protocolo e arquivo, e que reunia a maior quantidade e volume de 
documentos.

“Identificamos no Secom cerca de 1.500 caixas-arquivo contendo 
processos relativos às atividades-meio e às atividades-fim da instituição 
que necessitavam ser gerenciados. Para tal, construímos uma base de 
dados a partir do software ACCESS (Pacote Office da Microsoft), contendo 
a localização física e os principais dados dos documentos arquivados 
na unidade. Esse trabalho permitiu o cadastro de 56.533 processos, 
possibilitando, assim, promover o acesso e/ou consulta ao conteúdo 
informacional do acervo”, explicou Vinicius.
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Felipe RibeiRo pesada, do Instituto de Biologia, apresentou seu 
trabalho “Neoliberalismo e educação superior na década de 1990”, no 
dia 15 de setembro, na forma de comunicação oral. Seu objetivo foi o de 
articular e analisar criticamente as ideias neoliberais e o desenvolvimento 
da educação superior no Brasil.

“Tais ideias apregoam a redução das atribuições do Estado como solução 
para a crise do Estado do bem-estar social. No Brasil, tais ideias serviram 
como justificativa para as tentativas de Reforma do Estado, para o processo 
de privatizações engendrado pelos governos Collor e FHC, além do surgimento 

 silvano José da silva, do Escritório Técnico da Universidade, 
também apresentou dois trabalhos, ambos na forma oral. O primeiro, 

no dia 14 de setembro, tratou sobre o “Núcleo de Engenharia”. 
O segundo, no dia 16 de setembro, sobre a “A importância de 

conhecer norma técnica”. 
O objetivo do primeiro trabalho apresentado foi criar 

referência em instalações prediais e industriais para a UFRJ, 
a partir de um núcleo técnico capacitado nas normas NBR 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para 
começar, foi concebido o curso “Instalações elétricas de baixa 
tensão – NBR 5410 – tópicos principais, para interpretação 

e adaptação às necessidades e conveniências dos usuários”, 
com carga horária experimental de 21 horas.

“Espera-se formar o núcleo de engenharia para gerar proce-
dimentos e cadastro dos equipamentos essenciais ao funcionamento 

das instalações nas várias utilidades de estoque e fluxo”, disse Silvano. 
Para o técnico-administrativo, tão importante quanto infraestrutura física é 

capacitar a engenharia para conciliar possibilidades e necessidades planejadas 
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em projeto, manutenção, fiscalização e conservação de instalações prediais 
e industriais, tais como as de laboratórios e fontes de energia. 

“Inexistem bases de dados, procedimentos e normas técnicas 
adaptadas às necessidades da UFRJ, tanto para expansões acadêmicas e 
manutenção do patrimônio edificado nos campi quanto para conservação 
de imóveis tombados”, explicou.

O segundo trabalho, “A importância de conhecer norma técnica”, 
orienta para a realização de contas para comparar prejuízos devido a 
furto de cobre com custos superiores à aquisição de cabos de alumínio 
e eletrodutos. A metodologia apresentada foi a de seguir a norma para 
calcular custos unitários de cabos e eletrodutos, bem como consultar 
preços da indústria e no mercado de sucata de metais. 

“Verificamos com este trabalho que o alumínio não seria preferido ao 
cobre, o que não quer dizer que a decepção venha inibir o roubo, porque 
há mercado para a sucata de alumínio. Por outro lado, verificou-se que 
o custo unitário de aquisição do cabo de alumínio é 25% superior ao 
do cobre. A menos de outras considerações, o zelo pelo patrimônio é de 
fato antieconômico”, informou Silvano.

de um novo aparato burocrático, as chamadas agências regu-
ladoras”, explicou o técnico-administrativo em educação. 

Felipe destacou, ainda, que no campo educacional 
as instituições sofreram um grande sucateamento, tanto 
do ponto de vista estrutural quanto pelo arrocho salarial 
que atingiu docentes e servidores técnico-administrativos. 
“Isto, além de uma verdadeira reforma de ensino ilustrada 
pelo advento da Nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996”, 
complementou. 
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