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ENCARTE ESPECIAL
 3º SINTAE

Seminário discute produção, formação e divulgação 
do conhecimento técnico-administrativo na UFRJ
No primeiro dia do evento foi lançada a única revista eletrônica existente no país na área 
científica destinada à divulgação de trabalhos de técnicos-administrativos em educação

Com apenas duas edições 
realizadas – a primeira em 
2013 e a segunda em 2014 

–, o Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos da UFRJ 
(Sintae/UFRJ) consagrou-se como 
espaço de apresentação e debate 
da produção de conhecimentos 
dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. 

Mas a terceira edição do evento, 
realizada nos dias 26 e 27 de outu-
bro, no auditório do Centro de Tec-
nologia, surpreendeu por inovar. 
Ao invés de apresentação de traba-
lhadores da categoria, os organiza-
dores convidaram profissionais de 
outras instituições para discutirem 
suas experiências na realização de 
seminários como o Sintae. 

Expressão 
institucional 
O pró-reitor de Patrimônio e 

Finanças, Roberto Gambine, que 
foi pró-reitor de Pessoal quando a 
proposta do seminário se concreti-
zou, fez um histórico de algumas 
mudanças ocorridas na carreira da 
categoria – que acabaram por evi-
denciar a riqueza do fazer técnico-
-administrativo – e dos avanços, 
como os incentivos à qualificação e 
à capacitação.

 “O Sintae é de certa forma 
uma expressão desses movimentos 
que vêm ocorrendo na categoria. E 
conseguimos que o seminário tives-
se um formato de expressão insti-
tucional, para que a universidade, 
como um todo, e nós mesmos pu-
déssemos conhecer o trabalho que 
está sendo desenvolvido do outro 
lado do campus”, disse o pró-reitor.

Cargos extintos 
Na abertura do evento, o reitor 

Roberto Leher afirmou que entre os 
problemas urgentes e importantes 
que devem ser superados pelo bem 
do futuro da universidade está o 
resgate dos cargos e funções extin-
tos pelo governo, os quais abriram 
caminho para o processo perverso 
de terceirização, e que não dá conta 
das necessidades da instituição. 

“São desafios enormes, mas 
neste espaço de interação podemos 
pensar políticas de formação. E isso 
está na pauta das últimas greves. 

Temos que ter políticas bem estru-
turadas internamente para que o 
conjunto dos servidores possa ter 
apoio institucional e condições ob-
jetivas para seguirem se qualifican-
do, assim como condições objetivas 
para que possam viver de forma 
mais plena a vida universitária. 
Esta questão, a nosso ver, é estrutu-
rante e da concepção de universida-
de”, disse o reitor.  

A pró-reitora de Pessoal (PR-4), 
Regina Dantas, destacou que o Sin-
tae já tem uma identidade própria 
como espaço de discussão sobre a 
formação e a produção de conhe-
cimento técnico-administrativo, e 
que a comunidade, percebendo  sua 
importância, cobra sua realização. 
Ela também destacou o “trabalho 
da incansável da equipe da PR-4 
para que o evento acontecesse”.

A experiência de 
outros estados
Ouras instituições também 

estão realizando seminários de 
divulgação do conhecimento téc-
nico-administrativo. Um exemplo 
é o Simpósio de Profissionais da 
Unicamp (Simtec), que, segundo 
o técnico-administrativo Gildenir 
Santos, é um espaço para apresen-
tação, em formato acadêmico, dos 
trabalhos relacionados a ensino, 
pesquisa e extensão, inclusive aque-
les com participação de professores 
da universidade. 

O Simtec, criado em 1997, 
contou com 900 inscritos, porém 
deixou de ser realizado por 11 anos. 
Em 2008, foi retomado “com for-
ça total”, e em 2013 contabilizou 
1.800 participantes e 243 trabalhos. 
A edição 2016 vai ser feita simulta-
neamente com o congresso de pro-
fissionais das universidades estadu-
ais paulistas.

Roger Ralp, da Universidade 
Federal do Paraná, apresentou a 
experiência de realização de qua-
tro edições (de 2009 a 2012) do 
Seminário de Integração dos Téc-
nicos-Administrativos em Educa-
ção (Sitae), como resultado do 
trabalho de um grupo de apoio 
e integração de novos servidores 
de um setor da universidade, com 
o objetivo de tender a demandas 
político-pedagógicas. 
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PARTICIPAÇÃO da categoria decepcionou neste Sintae rico em trocas de experiências 
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Rita Cavalieri, integrante do 
grupo que formulou a pro-
posta do Sintae da UFRJ, 

fez o histórico do seminário. Uma 

Histórico do Sintae/UFRJ

iniciativa, segundo ela, de reco-
nhecimento da competência dos 
técnicos-administrativos e de sua 
contribuição para a universidade. 

O 3º Sintae discutiu a di-
vulgação do conheci-
mento acumulado no 

cotidiano do trabalho em edu-
cação por meio de publicações 
eletrônicas, tema esse que foi 
coroado com o lançamento da 
revista eletrônica Gestão Públi-
ca Universitária (GPU).

Pedro Pollot discorreu sobre 
as etapas de realização da Re-
vista do Serviço Público (RSP) 
– publicação eletrônica da Es-
cola Nacional de Administração 
Pública (Enap) –, desde a com-
posição da equipe e do conselho 
editorial à convocação e filtra-
gem de artigos e mecanismos 
adotados para garantir a qua-
lidade acadêmica.

Roberto da Anunciação 
(UFSM) e Jaqueline de Castro 
(UFPB) apresentaram o seu e-
-book (um livro virtual) Gestão 
pública na visão dos técnicos-
-administrativos em educa-
ção das universidades públi-
cas e institutos federais, criado 
por iniciativa de um grupo de 
servidores de 19 Ifes que con-
quistaram, por meio digital e 
grande esforço conjunto, uma 
maneira de divulgar suas pro-
duções. A primeira edição con-
tém 10 artigos inéditos, com re-
flexões sobre aspectos da gestão 
universitária no ensino. 

O e-book pode ser adquiri-
do pelo valor simbólico de R$ 

Ela destacou o pioneirismo na 
realização das edições anteriores e 
os resultados obtidos a cada edição 
do evento, como o aumento das 

sessões orais, os debates acalora-
dos e os projetos apresentados que 
comoveram o público. 

“O Sintae teve o compromis-
so de ser um espaço privilegiado 
de intensa troca e debate de ex-
periência em uma universidade 
que agora está se expandindo e 
democratizando, e enfrentando 
novos desafios”, resumiu a técni-
ca-administrativa.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis fez um res-
gate das lutas que garantiram as 
conquistas da categoria na cons-
trução da identidade dos trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação, e na busca de espaço 
político dentro da instituição. 

“(As conquistas) Não nasceram 
do nada, mas sim das lutas dos 
trabalhadores que se dispuseram 
ao enfrentamento com o governo, 
como na época de (José) Vilhe-
na (ex-reitor imposto pelo MEC), 
quando enfrentamos a polícia, até 

chegarmos aos dias atuais, con-
quistando ainda mais espaços na 
valorização do nosso papel na insti-
tuição. Dominamos o trabalho téc-
nico e administrativo em educação, 
portanto, merecemos e queremos 
ocupar o espaço que nos cabe”, 
afirmou o dirigente sindical. 

Assis finalizou ressaltando 
a importância de realização de 
eventos como o Sintae e também 
de a categoria ocupar espaços 
institucionais de decisão, como 
nos colegiados da universidade.

A técnica-administrativa Joa-
na de Angelis propôs que no pro-
cesso de organização do Sintae 
estejam previstas etapas prepara-
tórias, como reuniões nos centros 
para estimular a participação da 
categoria, e que fossem criados 
mecanismos para que houvesse 
desdobramentos dos debates e 
reflexões como  políticas ins-
titucionais de valorização do 
técnico-administrativo.

Lançamento de E-book e revista digital
4,99 nos sites de hospedagem. 
O segundo volume já está sendo 
elaborado.

Mas o ponto alto deste mo-
mento do 3º Sintae/UFRJ foi o 
lançamento da revista eletrônica 
Gestão Pública Universitária, 
uma produção que resultou da 
parceria da Pró-Reitoria de Pes-
soal com o Fórum de Ciência 
e Cultura. Segundo os organi-
zadores do evento, a revista é a 
primeira na área científica ele-
trônica do país a priorizar o rece-
bimento de trabalhos de técnicos-
-administrativos em educação 
nos campos de geração de conhe-
cimento e gestão da universidade.

Gustavo Cravo, da PR-
4, um dos coordenadores do 
Sintae, foi quem apresentou a 
proposta da revista. Para con-
vencer sobre a validade do pro-
jeto, ele relacionou argumen-
tos que qualificam a existência 
de uma publicação eletrônica 
de divulgação científica na 
área. 

“Ainda não está on line”, 
informou o técnico-adminis-
trativo, “mas assim que pos-
sível vai estar a um clique de 
distância”, garantiu. 

Segundo Gustavo, o movi-
mento grevista na universidade 
atrasou a execução do projeto. 
Além disso, explicou, a equipe 
ainda está se familiarizando 
com o novo formato de publi-

cação, mas o propósito é que 
a revista tenha periodicidade 
semestral. 

Sobre o nome escolhido 
(Gestão Pública Universitá-
ria), Gustavo informou que ele 
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indica que a revista tratará de 
uma subárea da gestão públi-
ca. “Porque é algo específico, 
que pretende dar resposta ao 
fazer e saber dos técnicos-ad-
ministrativos, e tem a ver com 

a gerência da universidade”, 
acrescentou.  Além de artigos, 
a revista trará entrevistas, re-
senhas de livros, relatos de 
experiências, entre outras in-
formações. 

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 / Estagiários: Daniel Victor / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / 
Diagramação: Luís Fernando Couto, Jamil Malafaia e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 8 mil exemplares / As matérias não 
assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical 
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. 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 a serviço da categoria – Encarte Especial – No 1141 – 9 a 15 de novembro de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

ESPECIAL 3º SINTAE

O segundo dia do Semi-
nário de Integração 
dos Técnicos-Adminis-

trativos em Educação da UFRJ 
(Sintae/UFRJ), 27 de outubro, 
foi dedicado à apresentação de 
experiências na área de forma-
ção. Convidados de outras uni-
versidades públicas federais 
mostraram para a categoria na 
UFRJ o que tem sido feito nas 
suas instituições para alavan-
car a capacitação e a qualifi-
cação. A troca de informações 
sobre o tema revelou que a 
UFRJ engatinha nesse quesito.  

Depois de elogiar a Pró-
-Reitoria de Pessoal por levar 
ao Sintae elementos para a 
valorização da categoria, o 
coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis fez cobran-
ças: “Queremos investimentos 
para a graduação dos técnicos-
-administrativos, pois 30% de-
les só têm o ensino médio; e 
que a UFRJ destine vagas em 
cursos para sua comunidade 
sem afetar as vagas oferecidas 
à sociedade”. 

Segundo o sindicalista, “faz 
parte constante da nossa luta 
aprimorar a carreira e fazer 
dela um exercício de fato de 
carreira, o que ainda não al-
cançamos. A carreira sinalizou 
elementos importantes para o 
desenvolvimento profissional e 
salarial da categoria, e a partir 
das greves conquistamos me-
lhorias na tabela, nos percen-

Trabalhadores trocam experiências 
sobre capacitação e qualificação

tuais de capacitação e qualifi-
cação. Em 2012, conquistamos 
novos percentuais que motivam 
as pessoas a estudar, e almeja-
mos ainda mais”. 

Experiências 
A parte da manhã foi de-

dicada às experiências no 
universo da graduação e da 
especialização. O mediador 
da mesa foi o superintenden-
te da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4), André Luiz Chagas. 
Depois das apresentações, ele 
anunciou que a PR-4 pretende 
ofertar um curso de pós-gra-
duação em gestão pública para 
os técnicos-administrativos em 
educação. 

Ceará – Joana D’arc, da 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC), contou que a institui-
ção oferece vários cursos de 
capacitação para os técnicos-
-administrativos em educação. 
O pioneiro foi o de graduação 
tecnológica, com duração de 
dois anos, que se dividiu em 
duas áreas: de educação supe-
rior e hospitalar. Foram desti-
nadas à categoria 100 vagas, e 
a seleção foi feita pela coorde-
nação de vestibular da UFC. E 
estão previstos o lançamento 
de uma revista para divulgar 
os trabalhos da categoria e um 
novo curso, em 2016.

Segundo a servidora, no 
lançamento do curso de gra-

duação o único problema que 
tiveram que contornar com o 
MEC foi causado pelo parecer 
emitido pela Procuradoria, que 
entendeu que o curso não po-
deria ser voltado apenas para 
os trabalhadores da universi-
dade. Então foram destinadas 
70% das vagas para o público 
interno e 30% para o externo. 

A experiência foi suces-
so absoluto. “O questionário 
preenchido pelos trabalhado-
res constatou que o plano de 
carreira foi que os motivou a 
querer se qualificar, e 45% dos 
nossos alunos estavam cur-
sando uma graduação pela 
primeira vez. Foi supergrati-
ficante”, disse Joana. “Todos 
os trabalhos de final de curso 
foram bem feitos e os temas 
escolhidos eram relativos aos 
locais de trabalho. Foi uma 
bandeira que eles assumi-
ram”, concluiu. 

Rio de Janeiro (UFRJ) 
– De acordo com Meri Toledo, 
o curso de especialização Ges-
tão da Universidade Pública 
Federal, realizado pela UFRJ 
de 2012 a 2013 em parceria 
com a Unirio, através das Fa-
culdades de Educação e do 
Instituto de Psicologia, foi um 
marco. Mas não houve conti-
nuidade. A criação do curso  
foi proposta por um grupo de 
servidores em 2011 ao então 
decano do Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas, Marcelo 
Correa e Castro.

Dos 68 candidatos oriundos 
de todos os centros de ensino, 
órgãos administrativos e su-
plementares da UFRJ e de três 
da Unirio, 49 foram aprovados 
nas duas etapas de seleção: 
primeira eliminatória e a se-
gunda classificatória. Dos 49, 
11 desistiram logo no início, 
mas o curso prosseguiu com 
apenas 31 alunos, sendo que 
somente dois não concluíram 
por motivos de saúde. 

“O relatório final do curso 
foi superelogiado pelos órgãos 
competentes. Essa foi a nossa 
experiência com a especializa-
ção e finalizada com sucesso. 
Mas por razões outras não foi 
dado continuidade a essa expe-
riência”, declarou Meri Toledo.

Nova especialização – 
Ao final da apresentação, o supe-
rintendente da PR-4, André Luiz 
Chagas, manifestou apoio à re-
tomada do curso. Segundo Meri 
Toledo, para 2016 foi apresen-
tada uma proposta de curso de 
especialização ao Conselho de 
Ensino para Graduados (CEPG) 
e ela espera que o órgão aprove.  

O nome do curso é Políti-
cas Públicas e Instituições Fe-
derais de Ensino Superior, e foi 
pensado pela PR-4, que cui-
dará da administração, e pela 
Escola de Serviço Social, que 
se responsabilizará pela parte 

A UFRJ informou que irá ministrar um novo curso de especialização e que aderiu 
ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap)

acadêmica. É uma especiali-
zação voltada para as áreas 
da educação e da saúde. Terá 
quatro módulos, sendo três 
obrigatórios. Os coordenadores 
acadêmicos serão os professo-
res Mauro Iasi e Vânia Motta.   

Niterói – A experiência 
do curso de especialização em 
Administração Pública da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF) foi relatada por Aline 
de Souza Marques. É um cur-
so a distância e semipresen-
cial destinado aos  técnicos-
-administrativos e realizado 
em parceria com o Instituto 
de Ciências Sociais da UFF de 
Volta Redonda. Com duração 
de 18 meses, podendo ser pror-
rogado por mais um ano,  foi 
iniciado em abril de 2014 com 
75 vagas, mas efetivadas só 46 
matrículas. Trinta desses alu-
nos apresentaram o trabalho 
de conclusão do curso (TCC). 

Segundo Aline, a dificulda-
de que ocorreu foi com a adap-
tação dos alunos ao formato 
semipresencial. Ela cita como 
causas o longo período que 
a maioria ficou sem estudar, 
a quantidade de material de 
leitura obrigatória em alguns 
módulos e a avaliação com 
questões discursivas. Da expe-
riência com a especialização, 
partem agora para a gradua-
ção. “Estamos montando um 
curso específico para servi-
dor”, revelou a servidora.

JOANA D’arc MERI Toledo ALINE de Souza Marques ANDRÉ Luiz Chagas
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Na parte da tarde a abor-
dagem concentrou-se no 
mestrado. As  experiências 

relatadas foram em relação ao 
mestrado profissional, e a UFRJ 
mostrou que está muito aquém 
das outras instituições nesse que-
sito. O próprio superintendente 
da Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa (PR-2), Eduardo 
Nazaré Paiva, admitiu isso. 

Ele lamentou que, em rela-
ção ao mestrado profissional, a 
UFRJ, mesmo com 70 mestrados 
acadêmicos e mais de 400 cur-
sos de especialização, demorou 
a entrar nessa área e ainda esteja 
“ancorada” em outras universi-
dades públicas. Para mostrar que 
a Reitoria está se movimentando, 
Eduardo Nazaré anunciou que a 
instituição aderiu ao Mestrado Pro-
fissional em Administração Pública 
em Rede Nacional (Profiap). 

O que é o Profiap
O Profiap é um curso com 

oferta nacional, conduzindo ao 
título de mestre em Administra-
ção Pública, coordenado pela As-
sociação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensi-
no (Andifes), com instituições as-
sociadas em uma rede nacional. 
Esse mestrado tem como objetivo 
capacitar profissionais para o 
exercício da prática administra-
tiva avançada nas organizações 
públicas e disponibilizar instru-
mentos, modelos e metodologias 

UFRJ está atrasada 
na implantação 
de mestrado 
profissional

que sirvam de referência para a 
melhoria da gestão pública.

“A adesão ao Profiap foi uma 
de nossas primeiras demandas no 
início de 2015. O mestrado pro-
fissional exige o que é feito na 
fronteira do que é prático. É uma 
oportunidade de intervenção na-
quilo que é local e não universal. 
Isso funde a cabeça da Capes, 
que praticamente é ocupada 
pelo alto clero e tem dificuldades 
para analisar essa questão. Mas o 
mestrado profissional é possível. 
É melhor do que no tempo em 
que o servidor tinha que viver de 
curso de aperfeiçoamento e espe-
cialização. Eu vivi muito tempo 
disso, porque o mestrado era algo 
inatingível”, explicou o superin-
tendente da PR-2.  

Cursos pagos 
A ênfase dada aos mestrados 

acadêmicos e aos cursos de MBA 
pagos na UFRJ é uma questão 
que, segundo Eduardo Nazaré, 
requer um debate profundo na 
comunidade universitária. Ele 
destacou a importância de a 
UFRJ ter pessoas – como as que 
integraram a mesa sobre mes-
trado profissional – que estejam 
pensando de fato nesta deman-
da. “É uma demanda de fato e 
de direito que hoje em dia é le-
gal. Os servidores exigem uma 
política de formação no nível de 
mestrado. Estão atentos a isso”, 
finalizou.

EDUARDO Nazaré Paiva
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