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Todos à assembleia no Quinhentão, terça,15
CNG/Fasubra entregou sua contraproposta ao MPOG e MEC, mas o governo pediu tempo para 

responder, o que deverá ocorrer até quarta-feira. Enquanto isso, a orientação é manter o governo 
sob pressão. A semana será de muitas mobilizações em todas as Ifes. 

O calendário de atividades da greve será discutido na reunião do CLG/Sintufrj nesta segunda- 
-feira, dia 14, às 9h, no Espaço Cultural do Sindicato. Não deixe de ir, pois essa luta é sua também! 
Páginas 4 e 5

Universidades em greve se
unem em ato na Unirio Página 3

1º Encontro LGBT do Sintufrj
Nesta segunda-feira, dia 14, às 15h, as Coordenações de Educação, Cultura e Formação Sindical e de Comunicação 

Sindical realizam uma pré-reunião de organização do 1º Encontro LGBT do Sintufrj, no Espaço Cultural da entidade. 
Na oportunidade será instalado o Grupo de Trabalho LGBT/Sintufrj. Participe!



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1134 – 14 a 20 de setembro de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

Fotos: Renan Silva

Categoria aprovou as “Sextas Culturais do Sintufrj”

A segunda roda de samba 
de raiz realizada pelo Sintufrj 
em parceria com Criolice Pro-
duções, no dia 4 de setembro, 
repetiu o sucesso de público 
alcançado na estreia do proje-
to “Sextas Culturais”, em 7 de 

agosto, que homenageou Antô-
nio Candeia.  

O Espaço Cultural do Sindica-
to, na Cidade Universitária, é ago-
ra ponto de encontro dos técnicos-
-administrativos em educação da 
UFRJ toda a primeira sexta-feira 

do mês, das 16h às 22h. 
Música ao vivo da melhor 

qualidade, espaço para mostrar 
o samba no pé, mesinhas para 
sentar e papear com os amigos, 
cervejinha gelada com tira-gosto 
para acompanhar... Precisa mais 

para ser feliz? 
A última roda de samba con-

tou com a presença do cantor, 
compositor e partideiro Gabriel-
zinho do Irajá. Uma outra boa 
surpresa está sendo preparada 
para outubro. Aguarde!

MANIFESTAÇÃO em São Paulo

Foto: Divulgação
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“Que país é este?”
 “Que país é este que a mídia 

mente que o povo perde direitos? 
A grande mídia defende o capital, 
aliena e manipula, da novela ao te-
lejornal. A grande mídia omite a ex-
clusão e nós queremos democratizar 
a comunicação”. Este é um trecho da 
música oficial da 21ª edição do Grito 
dos Excluídos e Excluídas de 2015, 
que teve como tema “Que país é este 
que mata gente, que a mídia mente e 
nos consome?”

Organizado por Pastorais liga-
das à Igreja Católica e movimentos 
sociais, o ato é realizado por mais de 
duas décadas em vários estados no dia 
7 de setembro, data em que se celebra 
o Dia da Independência do Brasil. Em 
pauta, a reivindicação daqueles que 
lutam por igualdade, justiça e vida 
digna, os/as que têm seus direitos 
negados e violados. Este ano, o Grito 
trabalhou e divulgou seis eixos princi-
pais: “Unir os generosos e generosas”, 
“Direitos Básicos”, “Desmentir a Mí-
dia”; “As diferentes formas de violên-
cia”; “Função do Estado”; “Participa-
ção Política e “A rua é o lugar”.

“É nas ruas que construímos 
as lutas. Construir espaço de partici-
pação, de ação, exigir que o Estado 
garanta acesso aos direitos básicos. O 
Grito vem com essa proposta de unir 
as pessoas que querem construir um 
projeto melhor e diferente para o 
país”, disse a representante da coor-
denação Nacional do Grito, Rosilene 
Wansetto.

O lema do Grito remete a uma 
provocação e reflexão: é necessário sa-
ber o real papel do Estado. “Que país é 
este que não dá conta de implementar 
medidas, reformas políticas, agrárias, 
financeiras que ajudem ao povo? De-
mocracia implica em participação, 
em distribuição de renda, em direitos 
iguais para todos”, afirmou Dom Pe-
dro Luiz Stringhini, bispo da Diocese 
de Mogi das Cruzes, vice-presidente do 
Regional Sul 1, da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

No que diz respeito à questão da 
mídia, presente no lema do Grito des-
te ano, o jornalista Altamiro Borges 
lamentou que uma manifestação 
popular da magnitude e importân-
cia que tem o Grito dos Excluídos 
e Excluídas não tenha espaço na 
chamada grande imprensa. “O Gri-
to tem uma grande importância na 
história dos trabalhadores brasileiros, 
daqueles que são maltratados. Mas a 
mídia centrou os holofotes no retro-
cesso. Chegou a fazer os roteiros das 
manifestações que representam um 
retrocesso. O Grito é invisibilizado por 
essa mídia. Essa é uma estratégia, ela 
invisibiliza e criminaliza. É uma pena 
que o Grito não tenha presença na 
mídia”, falou.

A novidade desta edição foi a pre-
sença dos haitianos. O Brasil há tem-
pos vive um fenômeno crescente de 
migração. Em setores da sociedade, 
isto desperta xenofobia, preconceito, 
racismo. O presidente da União So-

cial dos Imigrantes Haitianos, Fedo 
Bacourt, representando o povo hai-
tiano que está chegando ao Brasil em 
busca de melhores condições de vida, 
reforçou que os haitianos não querem 
“roubar empregos dos brasileiros”, 
mas sim fazer o país crescer e vencer.

“A migração é uma crise mun-
dial. Estamos aqui para ter melhores 
condições de vida. Estamos passando 
por muitas dificuldades tanto em nos-
so país de origem como aqui no Bra-
sil. Para nós o Brasil é um país amigo. 
Por isso nós pedimos socorro”, falou.

Em 
defesa da
autonomia 
da UFRJ

O Conselho de Coordena-
ção do CFCH, reunido em sessão 
ordinária em 31 de agosto de 
2015, manifesta indignação e 
preocupação com o ato isolado 
e extemporâneo de um grupo de 
professores eméritos, pleiteando 
ao MEC “ação pronta e enérgica” 
junto à UFRJ.

O Conselho reitera a sobe-
rania das decisões dos órgãos 
colegiados – Congregações, 
Conselhos de Centros, Conselho 
de Ensino e Graduação e Cor-
po Discente, Conselho de Ensi-
no para Graduados e Conselho 
Universitário – e reconhece a 
independência dos movimentos 
representativos dos segmentos do 
corpo social da universidade.

O Conselho de Coordenação 
do CFCH declara apoio ao Reitor 
Roberto Leher, eleito democrá-
tica, legítima e legalmente, na 
condução da Universidade nesta 
conjuntura adversa de cortes na 
educação.

Pelo respeito à autonomia 
universitária e pela instituciona-
lidade na UFRJ.

Lilia Guimarães Pougy
Decana do CFCH

Doação de 
leite para as 
crianças do 
IPPMG

O setor de Pediatria do Insti-
tuto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) está 
promovendo campanha para do-
ação de leites especiais. São leites 
caros e que ajudam no combate à 
desnutrição e no crescimento dos 
pequenos. Quem puder ajudar pode 
doar os leites Ensure (baunilha) e 
Pepta Nem Júnior (baunilha), no 
hospital. O local de entrega é no 
Setor Financeiro da Pediatria, das 
9h às 16h, de terça a sexta-feira, aos 
cuidados de Rubia.

Sobre o Grito
A proposta do Grito surgiu 

da esperança dos cristãos que, 
aliados aos movimentos sociais, 
buscaram continuar pautando a 
reflexão proposta pela 2ª Semana 
Social Brasileira dos anos de 1993 
e 1994 e Campanha da Fraterni-
dade do ano de 1995, cujo tema 
era “Fraternidade e Exclusão”. 
Assim, nestes 21 anos de histó-
ria, o Grito vem se desenvolvendo 
como um processo e compromis-
so coletivo.
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ATO CONJUNTO

Com mais de 100 dias de 
greve e as negociações 
caminhando para um des-

fecho, os trabalhadores técnico-
-administrativos de todo o país 
realizaram atos para pressionar 
o governo no dia 10 de setembro, 
data de reunião no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) com o Comando 
Nacional de Greve da Fasubra. No 
Rio de Janeiro a manifestação foi 
na Zona Sul, na Urca, num dos 
bairros mais caros da cidade.

O ato, que reuniu técnicos-
-administrativos da UFRJ, UFF e 
Unirio e seus estudantes, durou 
cerca de uma hora e interrompeu 
o trânsito na Avenida Pasteur, 
principal via da Urca, provocando 
engarrafamento para o acesso ao 
bairro. Cantando muitas palavras 
de ordem, os manifestantes saíram 
da Reitoria da Unirio, ocuparam a 
pista e caminharam até o último 
prédio do campus, onde retor-
naram à Unirio e encerraram a 
manifestação.

“Nosso ato unificado é em defesa 
da universidade pública. É importan-
te estarmos nessa manifestação com 
os companheiros de outras universi-
dades. Na Unirio estamos em greve 
junto com professores e estudantes 
e queremos também reafirmar 
nossas pautas internas”, declarou o 
representante do Comando Local de 
Greve da Asunirio.

“Foi importante ocuparmos 
as ruas para mostrar nossa insa-
tisfação de como o governo está 
se portando com as universidades. 
Não estamos defendendo apenas 
salários, nossa luta é em defesa 
da universidade”, disse o repre-
sentante do Comando de Greve 
do Sintufrj. 

“O momento é de união dos 
servidores. Temos de defender a 
educação, e não vamos sair das 
ruas”, anunciou outra integrante 
do Comando de Greve do Sintuff.

“Não vamos aceitar pagar pela 
crise. O governo tem verba para 
banqueiro, mas não tem para a 
Educação”, destacou o representan-
te dos estudantes em greve da Unirio.

Intimidação 
Antes do início da manifesta-

ção, pouco depois da 8h, houve 
uma tentativa de repressão ao 
movimento que foi contornada. 
Segundo o Comando Local de 

Manifestação das universidades 
interrompe trânsito na Urca
Trabalhadores e estudantes denunciaram o corte no orçamento para a Educação, o ajuste fiscal e 
reafirmaram suas bandeiras de luta em defesa das Ifes e de direitos dos três segmentos

Greve da Unirio, alguns professores 
que furavam a greve chamaram 
a guarda municipal dizendo que 
estavam sendo impedidos de entrar 
no campus – as outras entradas 
que dão acesso pela Avenida Pas-
teur haviam sido fechadas, mas a 
da Reitoria permaneceu aberta. 

Os manifestantes explicaram 
aos guardas que uma porta lateral 
ficou aberta para a passagem, 
resguardando assim o direito de 
ir e vir do público. Os guardas 
entenderam, mas não deixaram 
de tentar fazer uma pressão ao 
solicitar a retirada do carro de 

som do Sintufrj da calçada. O 
carro entrou na Unirio para depois 
sair e acompanhar o cortejo pela 
Avenida Pasteur.

Precarização
Desta vez a universidade esco-

lhida para concentrar a denúncia 
sobre a precarização da educação foi 
a Unirio. Assim como a UFRJ, a ins-
tituição está à míngua com os cortes 
promovidos pelo governo federal, e 
seus três segmentos permanecem em 
greve. Segundo o Comando Local de 
Greve, não se sabe como a Unirio vai 
fechar suas contas este mês.  

O Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle, responsável pela formação 
dos estudantes da área de saúde da 
Unirio, que fica na Tijuca, também 
padece de falta de funcionários e de 
material para atendimento básico. 
Com muita luta e apoio dos traba-
lhadores da UFRJ, UFF e Rural, os 
técnicos-administrativos da Unirio 
conseguiram barrar a entrada da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) na gestão 
da unidade. Mas eles seguem com 
a mobilização contra a Ebserh.

“É uma luta conjunta dos 
servidores para manter a assis-

tência e abrir leitos do hospital 
para atender a população”, disse 
Rodrigo Ribeiro, do Comando 
Local de Greve da Unirio.

Durante o ato, os trabalhadores 
das universidades reafirmaram 
a pauta de reivindicações geral 
que prioriza o combate aos cortes 
na Educação e contra o ajuste 
fiscal. Os técnicos-administrativos 
da Unirio aproveitaram para 
defender sua pauta específica de 
reivindicações. Eles destacaram 
que a instituição federal de ensino 
superior é a única sem bandejão 
no Rio de Janeiro. 

Fotos: Renan Silva
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ASSEMBLEIA

Em assembleia realizada no 
dia 8, no auditório Samira 
Mesquita, os técnicos-admi-

nistrativos aprovaram a continui-
dade da greve e a contraproposta 
encaminhada pelo Comando Na-
cional de Greve (CNG)/Fasubra 
para análise das bases que prevê, 
entre outros eixos, índice de 9,5% 
em 2016 e de 5,5% em 2017, com 
cláusula de revisão em 2016 – caso 
a previsão do índice instituído pelo 
governo para garantir a revisão em 
2017 ultrapasse 5,5%. Prevê tam-
bém aumento do estepe de 0,1% em 
2016 e mais 0,1% em 2017.

A próxima reunião do Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG) com a Fasubra 
estava marcada para o dia 10. Por 
essa razão o CNG/Fasubra orientou 
a todos os comandos locais de 
greve que realizassem atos e ma-
nifestações nos estados nos dias 9 
e 10, buscando dar visibilidade ao 
movimento e defender a contra-
proposta nas ruas.

Por último, os presentes 
também aprovaram a proposta 
do Comando Local de Greve/
Sintufrj de realização de ato con-
junto das universidades federais 
em greve, no Rio de Janeiro, no 
dia 10, na Unirio.  

Categoria quer mais
O CNG/Fasubra quer melhorar 

a contraproposta do governo, que 
ainda é insuficiente. Por isso en-
caminhou proposta às bases com 
os seguintes eixos:

Pauta geral – Garantia de 
elaboração de lei que trate da 
negociação coletiva e instituição 
de data-base no prazo de 180 dias.

Categoria aprova contraproposta da Fasubra

Pauta econômica – Índice 
para não ampliar as perdas: 9,5% 
em 2016 + 5,5% em 2017 (com 
cláusula de revisão em 2016 caso 
a previsão do índice instituído pelo 
governo para garantir a revisão 
em 2017 ultrapasse 5,5%); estepe: 
0,1% em 2016 + 0,1% em 2017; 
não absorção do VBC (Vencimen-
to Básico Complementar) nos 
aumentos referentes aos reajustes 
previstos nesse acordo, e alteração 
no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei  
nº 11091/2005.

Pauta específica
a) Que o governo apresente 

prazos pontuais para cada item 
que o MEC manifestou acordo 
(no momento em avaliação nos 
setores internos do MPOG), e que 
necessitem de aprovação do Con-
gresso Nacional. 

b) Que a alteração do artigo 
18 da lei do PCCTAE (que trata 
dos critérios de racionalização dos 
cargos) seja incluída na proposta 
de projeto de lei a ser encaminhada 
ao Congresso Nacional. 

c) Que se registre no acordo 
de greve que a implementação 
dos turnos contínuos nas Ifes não 
afetará o dimensionamento de 
pessoal; como seja respeitada as 
jornadas de trabalho das profissões 
regulamentadas em lei. 

d) Redução de 90 dias para 60 
dias do prazo para que o governo 
lance os editais de adesão das 
Instituições Federais de Ensino ao 
Plano Nacional de Capacitação. 

e) Retomada da construção de 
instrumentos de democratização 
das universidades, a partir do 
acumulado em debates anteriores. 

Na avaliação do CNG/Fa-
subra, a greve ultrapassou 100 
dias, demonstrando fôlego para 
realização de ações importantes, 
e as categorias do serviço público 
federal unificaram posição geral 
de rejeitar a proposta de reajuste 
plurianual. Por fim, orientou 
manifestações em todo o país para 
pressionar o governo  a aceitar a 
contraproposta das categorias. 

 “A gente lutou bravamente 
por 100 dias, mas precisamos 
ver como tratar a negociação 
neste momento. Quando li a 
contraproposta, achei ruim o  
percentual de 5,5% no segundo 
ano. Mas com a explicação de 
que a proposta prevê um gatilho 
inflacionário que garantirá que 
não haverá  novas perdas para 
a inflação, considerei razoável”, 
avaliou Luis Pustiglione.

A coordenadora do Sintufrj 
Marly Rodrigues apontou que 
aquele era um momento grave, 
de decisão, e que era preciso 
avaliar a força da greve e seu 
alcance. Considerou que a cate-
goria já era vitoriosa, havia rea-

Greve derrotou reajuste de quatro anos
lizado muitos atos bem-sucedidos 
e realizaria mais um, no dia 10, 
para fortalecer a negociação da 
Fasubra com o governo.

Para Esteban Crescente, a 
categoria combateu firme. “Basta 
ver as duas páginas do jornal 
(retrospectiva da greve publicada 
pelo Jornal do Sintufrj) para ver 
que conseguimos fazer uma greve 
mobilizada, unitária e forte”, disse, 
lembrando que a categoria enfrenta 
o governo num momento de crise 
política e de ajuste fiscal. Circuns-
tâncias que justificam uma saída 
de greve com uma proposta como 
a da Fasubra, que prevê inclusive 
um gatilho salarial anti-inflação.

O coordenador-geral da Fasu-
bra, Gibran Jordão, afirmou que o 
fato de o governo ter recuado deve 
ser valorizado como resultado da 
ação unificada do funcionalismo. 
“Agora temos uma contraproposta 
de dois anos, que ainda está ruim. 
Por isso temos que usar nosso fôlego 
para tentar melhorá-la”. Para ele, 
além dos índices de reajuste e de es-
tepe, a lógica da contraproposta está 
na revisão do índice. Ele também 

defendeu a necessidade de ações 
de rua para apoiar a proposta da 
Fasubra na mesa de negociação.

Para Paulo Marinho, a cate-
goria lutou o tempo todo: “Está 
ali o jornal (Jornal do Sintufrj) 
para todo mundo ver”.  Foi isso 
que quebrou o limite dado nas 
primeiras mesas de negociação 
quando o governo apresentou os 
21,3% em quatro anos. 

 “Submeter a contraproposta 
ao plenário é garantir o princípio 
coletivo. Nestes 100 dias de greve 
construímos, superando todas 
as diferenças, várias ações que 
deram força ao movimento e 
quebrou, sim, o governo, que 
estava querendo empurrar o 
ajuste fiscal e amarrar o reajuste 
em quatro anos, mas no fim teve 
que quebrar para dois anos”, 
pontuou o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis.

“Queremos apresentar outra 
proposta: 15% de uma só vez. 
Porque não queremos ficar en-
gessados. Ano que vem greve de 
novo para reposição da inflação”, 
defendeu Rafael Medeiros.

AMPLA maioria na assembleia aprova a contraproposta do CNG/Fasubra

MESA: Edmilson, Francisco de Assis e Marly Rodrigues

Fotos: Renan Silva
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NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÃO do dia 10 entre o CNG/Fasubra e os ministérios do Planejamento e Educação

Foto: Renan Silva

Na negociação com o 
MPOG e o MEC, no dia 4, o 
governo apresentou posição 
sobre a pauta da Fasubra: os 
negociadores governamentais 
manifestaram que concorda-
vam com a antecipação do 
cronograma para maio de 
2016, como limite das defini-
ções quanto ao aprimoramen-
to da carreira (isso incluirá 
aspectos como piso e estepe e 
também a racionalização dos 
cargos), e informaram que 
haverá duas mil vagas para 

A contraproposta do Co-
mando Nacional de Greve 
(CNG)/Fasubra  aprovada 

nas assembleias de base, só terá 
resposta do governo esta semana, 
possivelmente na quarta-feira, 
dia 16. No dia 15, está prevista 
negociação da pauta específica 
dos técnicos-administrativos em 
educação com o MEC. 

A contraproposta do CNG/
Fasubra foi apresentada ao  
Ministério da Educação (MEC) e 
ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) 
na reunião de negociação no 
dia 10, em Brasília. Foram 14 
os itens apresentados por meio 
de documento formal, entre os 
quais o parcelamento em dois 
anos do reajuste e o aumento do 
estepe (diferença entre os níveis 
na tabela salarial) em dois anos 
também. 

O secretário de Relações 
do Trabalho do MPOG, Sérgio 
Mendonça, disse que havia a 
possibilidade de recuar para 

Governo dará resposta à 
contraproposta da Fasubra 
esta semana

Sérgio Mendonça 
estabeleceu o dia 18 
de setembro como a 
data para conclusão 
das negociações

Contraproposta do CNG/Fasubra

um acordo de parcelamento 
em dois anos, “atendendo ao 
pleito de várias entidades em 
reuniões gerais e específicas”, 
mas acrescentou que os outros 
pontos terão de ser analisados. 
Mendonça ainda deu como 
prazo para a conclusão das ne-
gociações o dia 18 de setembro.

Mobilização
O CNG/Fasubra orienta os 

trabalhadores a realizarem atos e 
ações de mobilização nesta semana. 
Segundo o coordenador-geral do 
Sintufrj e dirigente da Fasubra, 
Francisco de Assis, o governo tenta 
desgastar o movimento e a categoria 
tem que mostrar força. “O governo 
está jogando pesado, e trabalhando 
com o desgaste do movimento, 
ao esticar a corda no processo de 
negociação. O movimento tem 
que dar resposta dura, mantendo 
a firmeza e a mobilização. Em que 
pese a conjuntura econômica des-
favorável, o movimento tem que se 
manter forte”, frisou o sindicalista.

Corte de ponto
O corte de ponto foi discutido 

na reunião, quando o assessor do 
gabinete da Secretaria de Relações 
de Trabalho do MPOG, Vladimir Ne-
pomuceno, informou que o governo 

enviou documento com orientação 
para todos os secretários do Executivo 
realizarem o corte de ponto. 

A representação da Fasubra fez 
duras críticas em relação a essa 
postura, e destacou na reunião 

que a Federação recebeu na tarde 
do dia 9 de setembro documento 
do MEC assinado pela Secretaria 
de Ensino Superior (Sesu) que 
garante ao final das negociações 
o não corte de ponto.

graduação e outras duas mil 
para especialização dentro do 
Plano Nacional de Capacitação.

Mas há outras reivindicações 
sob análise pela área jurídica do 
MEC e ainda o recuo da posição 
acordada até então sobre uma 
das reivindicações centrais: a 
apresentação de portaria sobre 
os turnos contínuos com jorna-
da de 30 horas semanais.

O CNG/Fasubra quis saber por 
que o governo não oficializou, 
conforme fez com outras categorias 
do funcionalismo público federal, 

a proposta de reajuste geral par-
celado em dois anos, e também 
por que não explicitou que as pro-
postas de índice e estepe também 
incidem sobre os vencimentos de 
aposentados e pensionistas.

O governo respondeu que a 
proposta final poderia reduzir 
a extensão do período de qua-
tro para dois anos (5,5% em 
2016 e 5,0% em 2017, totali-
zando 10,5%). Disse também 
que o aumento do estepe para 
mais 0,1% só poderia ser cor-
rigido em 2017.
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CONSUNI

Sessão extraordinária discutirá ajustes no calendário
O Conselho Universitário (Con-

suni), reunido no dia 10, incluiu a 
questão do calendário acadêmico 
em sua pauta, mas não houve tempo 
de concluir o debate, que continuará 
no dia 17, em sessão extraordinária. 
Mas acatou o calendário do CEG.

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, fez um relato da 
discussão no CEG, informando as 
datas aprovadas e explicando que 
o colegiado definiu prazo de cinco 
semanas para reposição das aulas. 
E explicou que algumas unidades 

têm proposto antecipar o fim da 
reposição. 

Por conta disso, ele informou 
que foi apresentada ao Consuni 
proposta de indicar ao CEG a fle-
xibilização do período de reposição 
de acordo com o pedido das uni-
dades, desde que estas atendessem 
às condições aprovadas, como a 
garantia de reposição de conteúdo 
e  a aprovação da solicitação feita 
na congregação para apresentação 
ao CEG e de forma fundamentada.

O reitor Roberto Leher conside-

rou importante que houvesse pare-
cer da Comissão de Ensino e Títulos 
sobre o tema, que precisaria de aná-
lise mais sistemática para atender 
a particularidades das unidades e 
não desorganizar o calendário ge-
ral. Tendo em vista o tempo exíguo, 
encaminhou que o debate seja feito 
na próxima sessão, dia 17.

Valendo 
Para o reitor, o Consuni vai dis-

cutir, na sessão extraordinária do dia 
17, a demarcação do período acadê-

mico como um todo, mas, segundo 
ele, o calendário aprovado pelo CEG 
está de fato em vigor. “Está todo va-
lendo. Pode ser ratificado ou modi-
ficado”, disse Leher, embora seja de 
opinião que não deve haver modifi-
cações da decisão, apenas ajustes.

A flexibilização da reposição, 
segundo ele, é uma indicação para 
debate: “Ainda não está delibera-
da. E todos devem seguir aquele 
calendário”.

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, ponderou que hou-

ve consenso geral de que todo ca-
lendário aprovado no CEG está em 
vigor. “Foi pedida uma sessão ex-
traordinária, mas houve consenso 
de que o calendário do CEG está va-
lendo até a próxima sessão”, disse.

Na próxima sessão podem ser 
discutidas adaptações, como a in-
dicação do Consuni para que o 
CEG aceite pedidos de antecipação 
(feitos pelas unidades), “desde que 
devidamente fundamentados e que 
o CEG poderia apreciar como uma 
excepcionalidade”, explicou.

Reposição das aulas do semestre inacabado começa dia 14
O Conselho de Ensino de Gra-

duação (CEG) aprovou, no dia 9,  o 
calendário para retomada das au-
las, que prevê o início do período de 
reposição do conteúdo do primeiro 
semestre de 2015 nesta segunda-
-feira, dia 14. 

O Conselho Universitário (Con-
suni) fará sessão extraordinária na 
quinta-feira, dia 17, para discutir 
ajustes no calendário. Embora o 
colegiado não tenha, por falta de 
tempo, concluído a discussão ini-
ciada na sessão do dia 10, acatou, 
segundo a Reitoria, a proposta do 
CEG, que já está em vigor.

Posição do CLG/Sintufrj  
O calendário acadêmico apro-

vado no CEG prevê reposição das 
aulas em cinco semanas – do dia 
14 de setembro a 17 de outubro – e 
início das aulas do segundo semes-
tre no dia 26 de outubro.

A decisão foi tomada um dia 
após a assembleia dos estudantes 
deliberar pelo fim da greve discente 
(8/9), embora a greve dos técnicos-
-administrativos em educação ain-
da não tenha data para acabar. 

“Ontem (terça-feira, dia 8) a 
nossa assembleia aprovou a conti-
nuidade da greve, porque o governo 
apresentou uma proposta rebaixada. 
Vamos apresentar uma contrapro-
posta e teremos nova assembleia no 
dia 15, para definir uma posição. Se 
o governo não atender a nossa pau-
ta, continuaremos em greve. Então, 
como recomeçar as atividades aca-
dêmicas com os técnicos-adminis-
trativos ainda em greve? Acho preci-
pitado este colegiado tomar posição 
de recomeçar as aulas no dia 14”, 
afirmou o coordenador do Sintufrj 
Paulo Marinho, que falou no CEG 
em nome do Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj.

Calendário aprovado 
Primeiro semestre de 2015:

Período de reposição: 14/9/2015 
a 17/10/2015
Segundo semestre de 2015:

Período de inscrições em disci-
plinas: 13/10/2015 a 23/10/2015

Aulas: 26/10/2015 a 18/3/2016
Recesso de fim de ano: 

21/12/2015 a 3/1/2016
Recesso de Carnaval: 7/2/2016 

a 13/2/2016
Férias: 21/3/2016 a 2/4/2016

Primeiro semestre de 2016:
4/4/2016 a 6/8/2016
Entre 14 e 28 de setembro po-

derá ser feito trancamento de disci-
plina do primeiro semestre de 2015 
através do Siga.

Dúvidas preocupantes
Houve pedidos de antecipação 

do início do período para algumas 
unidades, como a Faculdade de 
Medicina, que tradicionalmente 
tem tempo maior de aulas do que 
o calendário geral.

A Congregação da Faculdade 

de Medicina solicitou que o período 
fosse iniciado no dia 14 de setembro 
para os cursos de Medicina, Fono-
audiologia e Fisioterapia, alegando 
que não havia necessidade de repo-
sição, porque funcionaram (no pri-
meiro período) normalmente, in-
clusive realizando avaliações, pois 
os alunos não fizeram greve. Da 
unidade, apenas o curso de Terapia 
Ocupacional, cujos estudantes de-
liberaram pela greve, teria quatro 
semanas de reposição. 

Mas várias dúvidas começaram 
a surgir em relação aos alunos dos 
cursos que informaram ter conclu-
ído o primeiro semestre de 2015. 
Será que realmente todos os estu-
dantes não aderiram à greve? 

O representante da Faculdade de 
Medicina esclareceu que caso algum 
estudante tenha feito greve, teria di-
reito a reposição e a avaliações.

“Definir o início das aulas no 
dia 14 não é resguardar direito à re-
posição”, apontou Bárbara Boscher, 

da bancada dos estudantes no CEG.
Por fim, os conselheiros apro-

varam o reinício dos cursos de 
Medicina, Fonoaudiologia e Fisio-
terapia a partir de 28 de setembro. 
Já os alunos do curso de Terapia 
Ocupacional terão quatro semanas 
de reposição.

Comissão fiscalizadora 
O CEG aprovou resolução para 

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, propôs, e foi apro-
vada, moção de apoio à pauta 
de reivindicação dos técnicos-
-administrativos em educação, em 
virtude de estar prevista reunião de 
negociação com os Ministérios do 
Planejamento e da Educação para 
o dia 10. “O Conselho de Ensino 

Moção de apoio às reivindicações
de Graduação da UFRJ reconhece 
a justeza das reivindicações sala-
riais e da Carreira, e em defesa da 
universidade pública de qualidade 
do movimento dos trabalhadores 
técnico-administrativos em educa-
ção das universidades federais, às 
quais manifesta seu apoio”, diz um 
trecho do texto. 

PAULO Marinho, do CLG e coordenador do Sintufrj, questionou a aprovação do calendário com a categoria ainda em greve

garantir o direito geral à reposição 
de aulas para os estudantes que fize-
ram greve. Mas para garantir que a 
reposição seja de fato feita, o colegia-
do decidiu compor uma comissão de 
conselheiros para analisar os proble-
mas que não forem resolvidos pelas 
unidades. Uma das primeiras tarefas 
da comissão será apurar denúncias 
de que cursos do Instituto de Mate-
mática já teriam iniciado o período.
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No dia 7 de setembro de 1920 
nascia a maior universidade fede-
ral do país, que aos poucos foi se 
constituindo em um dos centros de 
excelência no ensino e na pesquisa.

Sua produção científica, artís-
tica e cultural, ou seja, o trabalho 
desenvolvido cotidianamente 
pelos técnicos-administrativos em 
educação, docentes e estudantes 
garantiu que a instituição fosse 
sempre muito bem avaliada por 
agências externas.

Em 2014, o QS World Univer-
sity Rankings classificou a nossa 
UFRJ como a melhor universida-
de federal brasileira, a terceira 
melhor do país, a quarta entre as 
instituições da América Latina e a 
60ª melhor instituição universi-
tária dos Brics (grupo geopolítico 
formado por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul).  

Mas a criação da UFRJ não 
decorreu de um processo orgânico 
de discussão e de amadurecimento, 
que resultasse na organização de 
uma entidade à altura dos legítimos 
anseios da sociedade brasileira. 
A universidade surgiu de um ato 
político e protocolar de justaposição 
de instituições de ensino superior já 
existentes: a Faculdade de Medicina, 
a Escola Politécnica e a Faculdade de 
Direito, sendo esta última resultante 
da união de duas outras escolas livres 
já existentes.

Esse vício de origem definiu a 
trajetória da universidade por longas 
décadas, quando prevaleceu a cul-
tura burocrática, cartorial, elitista, 
em que a cátedra se sobrepunha a 
todos os segmentos. Os técnicos, não 
existiam. Eram apenas “os serviçais”. 
Foram anos de lutas até a conquista 
de espaços nas instâncias decisórias 
da universidade, e demandou muito 
mais esforço ainda da categoria para a 

aprovação da Carreira, que reafirmou 
a nossa identidade como trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação das instituições federais de 
ensino superior. Desde então lutamos 
para sermos reconhecidos pela co-
munidade acadêmica como agentes 
do processo de formação de cidadãos 
e da construção do conhecimento.

Temos orgulho desta universi-
dade, cuja excelência consolidamos 
com o nosso trabalho de todos os 
dias, ao lado dos alunos e professores. 
Além de formar bons profissionais, 
oferecer à população atendimento 
especializado de saúde em seus 
oito hospitais, a importância da 
UFRJ para a economia do país é 
inconteste. Podemos citar como 
exemplo a pesquisa realizada em 
águas profundas que possibilitou a 
descoberta do pré-sal.

Nos últimos anos, assistimos à 
UFRJ iniciar o movimento de ex-
pansão, estruturando novos campi 

e implantando mais cursos. Nós, 
técnicos-administrativos, continua- 
remos apoiando e atuando para que 
todos os projetos inovadores e neces-
sários à sociedade da universidade se 
tornem realidade.

Infelizmente, porém, somos 
obrigados a constatar que nem todos 
na comunidade universitária estão 
dispostos a contribuir com a cons-
trução de uma universidade verda-
deiramente democrática, autônoma, 
de qualidade e de braços abertos 
para receber todos os segmentos da 
sociedade. A manifestação recente de 
um grupo de eméritos reivindicando 
a intervenção do MEC na instituição, 
por causa da greve dos técnicos-ad-
ministrativos em educação, acende 
uma luz vermelha. Com certeza, eles 
querem a volta da cátedra, quando do 
alto de uma cadeira pomposa profes-
sores negavam a voz aos estudantes 
e “funcionários”. 

A diretoria do Sintufrj       
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