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Segundo turno da eleição
para a direção do Sintufrj

Companheiros, não faltem a este compromisso com a sua entidade de classe. O Sindicato é a 
nossa trincheira de luta por conquistas econômicas e sociais. Mas, na conjuntura atual, na qual o 
governo ilegítimo de Michel Temer parte para promover o desmonte da máquina pública e retirar 
direitos do funcionalismo, é vital para a nossa sobrevivência de trabalhador do Estado brasileiro 
contar com um Sintufrj forte e atuante. Por isso, é imprescindível a sua participação nesta eleição.
 

Se você é sindicalizado ao Sintufrj, vote!   

Dias 12, 13 e 14 de setembro (terça, quarta e quinta-feira)
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DOIS PONTOS

Comunidade universitária discute a UFRJ

Qualificação para técnicos e docentes
A Reitoria da UFRJ publicou no dia 29 

de agosto portaria criando o Programa de 
Qualificação Institucional (PQI/UFRJ), 
destinado à formação de pessoal docente 
e técnico-administrativo em educação do 
quadro ativo permanente da universidade. 
Voltado à formação stricto sensu em nível 
de pós-graduação, o programa já entrou 
em vigor. 

O PQI/UFRJ apoiará os programas de 
pós-graduação que admitirem vagas adicio-

nais nos editais para ingresso no mestrado  
e/ou doutorado.

Os programas que participarem “serão 
contemplados com recursos financeiros pro-
venientes do orçamento da UFRJ para capa-
citação e qualificação de servidores, no valor 
mensal correspondente a uma bolsa de mes-
trado e/ou doutorado, por estudante servidor 
regularmente matriculado no respectivo pro-
grama”, diz a portaria.

As vagas adicionais criadas não acarreta-

rão prejuízos aos candidatos das demandas 
sociais ou de ampla concorrência. O texto 
prevê que o servidor deverá comprometer-se a 
exercer suas atividades na UFRJ em período 
igual ao que se dedicar aos estudos.

Aprimorar conhecimentos 
e habilidades

Assinada pelas Pró-Reitorias de Pós-Gra-
duação e Pesquisa (PR-2); de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Finanças (PR-3) e de 

Pessoal (PR-4), a portaria de criação do PQI/
UFRJ destaca a importância do aprimora-
mento dos conhecimentos e habilidades dos 
técnicos e docentes.

O programa considera os termos dis-
postos nas leis sobre os planos de carreira 
para cargos técnico-administrativos (Lei 
11.091/2005) e cargos de magistério do sis-
tema federal, dos ensinos básico, técnico e 
tecnológico (Lei 12.772/2012).

Fonte: site da UFRJ

Para marcar os 97 anos de exis-
tência da UFRJ, a Reitoria está rea-
lizando o seminário UFRJ Faz 100 
Anos: História, Desenvolvimento e 
Democracia. O seminário foi aberto 
no dia 4 de setembro, no auditório 
do Centro Cultural Horácio Macedo, 
no Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN), e prosseguirá 
na terça-feira, 5, e na quarta-feira, 6. 
O evento objetiva promover a interlo-
cução entre estudantes, docentes, téc-
nicos-administrativos em educação 
e terceirizados sobre uma reflexão a 
respeito da universidade e sua relação 
com a sociedade. A iniciativa visa, ain-
da, preparar a comunidade univer-
sitária para celebrar o centenário da 
UFRJ, em 7 de setembro de 2020.

Na abertura do seminário, o rei-
tor destacou o processo de construção 
da UFRJ ao longo dessas nove déca-
das e os desafios que a instituição en-
frenta no momento. “A universidade 
deve estar preparada para produzir 
conhecimento em torno de grandes 
temáticas discutidas com o conjunto 
da sociedade brasileira”, disse Rober-
to Leher. Estavam também presentes 
a vice-reitora, Denise Nascimento, 
pró-reitores e superintendentes. 

Manifestação das entidades
 “Nós, representantes do movi-

mento sindical, temos alertado sobre 
os ataques à universidade, ao serviço 
público em geral e aos direitos dos 
trabalhadores. É importante que 
toda a comunidade universitária se 
una em ações para enfrentar essa 
conjuntura que não está fácil”, disse 
Francisco de Assis, coordenador-ge-
ral do Sintufrj licenciado. Ele propôs 
que o seminário aponte diretrizes 
nesse sentido. 

O sindicalista aproveitou a opor-
tunidade para também lembrar a 
luta da categoria ao longo da história 
da UFRJ por ocupação de espaços: 
“Éramos confundidos com serviçais. 
Lutamos e conquistamos a nossa 
identidade enquanto profissionais de 

educação, mas queremos mais. Que-
remos o empoderamento dos traba-
lhadores, sonhar e disputar a cadeira 
de reitor, somando forças para que a 
universidade seja muito mais forte”. 

Tatiana Roque, presidente da 
Adufrj, destacou a campanha que a 
entidade vem promovendo – “Co-
nhecimento sem cortes” – contra o 
desmonte da educação pública de 
qualidade e gratuita e as ameaças 
efetivadas com o corte de orçamen-
to da UFRJ. Ela propôs diálogo para 
“trazer a sociedade para o nosso 
lado”, com a ampliação de alianças, 
para que a campanha lançada pela 
entidade de classe vá mais longe. 

Eblin Farage, presidente do 
Andes-SN, alertou os presentes sobre 
a ameaça que paira sobre algumas 
universidades federais, que poderão 
fechar as portas neste segundo semes-
tre letivo de 2017. 

Clara Delmonte, dirigente do 
DCE, destacou a mudança do perfil 
dos estudantes na universidade, que 
antes era apenas para os filhos das 
elites, mas que ao longo da história 
se transformou, tornando-se cada 
vez mais popular, e que é preciso 
apoio para a permanência dos estu-
dantes carentes na instituição.  

Terezinha Costa, vice-presidente 
da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj), res-
saltou que é importante o reconhe-
cimento da luta que os terceirizados 
travam na UFRJ pela comunidade 
universitária. 

Desafios 
Na sua conferência, Roberto 

Leher afirmou que os trabalha-
dores mudaram o perfil da UFRJ 
e que o desafio atual é encontrar 
condições justas e adequadas de as-
sistência estudantil. “Hoje, a meu 
ver, esse é o grande problema das 
universidades, porque os estudan-
tes não têm o apoio compatível 
com suas necessidades. Essa é uma 
luta que não pode estar restrita ao 

movimento estudantil”, disse. 
Segundo o reitor, a Emenda 

Constitucional nº 95 vai muito além  
do congelamento dos gastos públicos 
por 20 anos; constitui uma verdadeira 
reforma do Estado, que afetará a vida 
de todos e das instituições públicas. “E 
a universidade, por ser uma institui-
ção que não é vinculada a governos 
ou a forças particulares, deve projetar 
possibilidades e cenários para que pos-
samos ter condições de alterar o tem-
po histórico”, defendeu Leher. 

Participação da comunidade  
A coordenadora do seminário, 

Rogéria Ipanema, disse que a respos-
ta da comunidade ao convite do rei-
tor para a apresentação de trabalha-
dos foi muito positiva: são 73 seções, 
e cada uma com cinco participações, 
num total de 354 apresentações nos 
três dias do evento. 

Os trabalhos correspondem aos 
dez eixos temáticos, entre os quais, 
Acesso e Permanência, Diversidade, 
Gênero, Etnia, Educação Pública, 
Ensino e Formações, entre outros. 
“O volume de apresentações dá a 
dimensão do evento: “um lugar de 
encontro e de pensar nos 97 anos da 
UFRJ, a caminho dos cem anos”.

Protesto da Escola de Educação Infantil
Um grupo de pais de alunos da 

Escola de Educação Infantil (EEI) 
realizou um protesto durante a ex-
posição de Roberto Leher, no au-
ditório do Centro Cultural Horácio 
Macedo. Eles reivindicavam uma 
reunião com o reitor para discutir 

a divulgação do edital do Colégio 
de Aplicação (CAp) sem que hou-
vesse previsão de vagas para os 
alunos da EEI que entraram na 
escola por sorteio público, confor-
me proposta desde 2015 da comis-
são conjunta.

ABERTURA do seminário UFRJ Faz 100 Anos, no auditório Horácio Macedo (CCMN)

MANIFESTANTES da Escola de Educação Infantil

Fotos: Renan Silva
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CATEGORIA EM LUTA

Fasubra mobiliza as bases contra as cinco medidas que afetam os servidores e contra a 
reforma da Previdência. Dia 14 de setembro: Ifes farão atos e paralisações nos estados 

Temer lança pacotão contra o funcionalismo 

intenção das elites domi-
nantes com o golpe que 
levou Michel Temer à Pre-

sidência da República era inten-
sificar, como jamais havia ocor-
rido, o processo de roubalheira 
do Estado brasileiro. E o preço 
da crise – já sabíamos também – 
seria jogado nas costas dos servi-
dores, para justificar a destruição 
dos serviços públicos e a retirada 
de todos os direitos trabalhistas 
da classe trabalhadora em geral. 

O resultado foi a aprovação, 
pelos apoiadores do golpe, no 
Congresso Nacional, de emenda 
constitucional que congelou os 
gastos com os serviços públicos 
por 20 anos; o brutal corte orça-
mentário na Educação, que está 
inviabilizando o funcionamento 
das instituições federais de ensi-
no superior (Ifes) e provocando 
centenas de demissões em uni-
versidades e institutos; a reforma 
trabalhista, que desconfigurou a 
CLT e colocou o “negociado” aci-
ma do legislado; a nova legisla-
ção, que libera a terceirização; e 
a reforma da Previdência em tra-
mitação na Câmara e no Senado.

 
Rapinagem do Estado
A negociata feita em torno 

da manutenção do mandato de 
Temer consumiu recursos públi-
cos, por isso a retirada de direitos 
dos servidores e dos trabalhadores 
da iniciativa privada aumenta a 
cada dia. O déficit anunciado de 
R$ 150 bilhões de reais é resulta-
do de uma sangria absurda de-
vido aos pagamentos trilionários 
dos serviços da dívida pública, 
comprometendo nossas vidas e 
das gerações futuras. 

A manutenção de Temer na 
Presidência, a reforma política –  
que afastará ainda mais o povo 
dos legisladores, em vias de ser 
votada pelo Congresso Nacional 
– e a intenção das elites de sus-
pender a eleição presidencial de 
2018 demonstram a profundida-
de do golpe e o papel das insti-
tuições num regime pseudode-
mocrático como o que vivemos 
agora. O objetivo dessa mano-
bra é garantir a aprovação das 
reformas que ainda não foram 
votadas, como a da Previdência 
Social, sem expor ao julgamento 
público os políticos traidores dos 
brasileiros e da Nação. 

Enquanto isso, a agenda de 
votações no Congresso é reto-
mada, as privatizações (como 
as da Eletrobras, aeroportos, 
rodovias, Casa da Moeda e pré-
-sal) são aceleradas e a redução 
do Estado anda a passos largos.

1 - A primeira, pautada no PDV (Plano de Demissão Voluntá-
ria), na redução da jornada com redução salarial e no incentivo 
ao afastamento de servidores. 

2 - A segunda, alicerçada no descumprimento de acordos firma-
dos em 2015, no cancelamento de reajustes, no corte/bloqueio 
de concursos e na extinção de 60 mil vagas e na extinção de 
cargos, com o propósito de terceirizar parcela ampla da nossa 
categoria.

3 - Na terceira, ao mesmo em que efetivamente reduz salários 
ao aumentar o desconto previdenciário dos servidores de 11% 
para 14%, o governo estuda a redução dos valores dos benefícios 
(alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-saúde).
 
4 - A quarta, objetiva ampliar as condições para demissões de 
servidores públicos (coerente com o projeto de terceirização e 
com o processo de criminalização de dirigentes das lutas) atra-
vés de projetos de lei que tramitam no Congresso, como o PLS 
116/2017. 

5 - A quinta, trabalha a destruição das carreiras no serviço pú-
blico, incluindo as carreiras consideradas estratégicas e de Esta-
do, num processo de reforma do Estado muito mais grave do que 
vivenciamos em 1998, com FHC e Luis Carlos Bresser Pereira (na 
época, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado). 

Estas são as cinco medidas do 
governo que atingem duramente 
os servidores públicos:    

Temer está de olho no nosso PCCTAE    
Embora a medida provisória 

que trata do fim da estrutura 
do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) ainda não 
tenha sido encaminhada, em di-
versas conversas da Fasubra com 

dirigentes de instituições de en-
sino ficam nítidas a intenção do 
governo de incluir os técnicos-
-administrativos em educação 
no rol de criação de carreiras 
com vencimentos mais baixos, a 
maior dificuldade para progres-

• Até 5 de setembro: articulação e fortalecimento dos fóruns esta-
duais de servidores públicos.
• Primeira semana de setembro: pressão nos parlamentares nos 
estados para votarem contra a reforma da Previdência.
• Atos de escracho nas sedes do PMDB, DEM e PSDB nos estados, 
bem como nos escritórios políticos de lideranças e figuras públi-
cas da base aliada do governo.
• Ação concentrada nos aeroportos e residências dos parlamenta-
res para pressionar os deputados contra o pacote de Temer.
• Reunião da direção nacional da Fasubra, no dia 13 de setem-
bro, em Recife-PE.
• Paralisação nacional nas Ifes, dia 14 de setembro.
• Atos nos estados em 14 de setembro, buscando a unidade com 
todos os setores da classe para que também incorporem essa data 
como dia de lutas e paralisações.
• Ato nacional, dia 14 de setembro, em Recife, organizado pela 
Fasubra e entidades filiadas da região, com a participação de de-
legados à plenária nacional da Fasubra, trabalhadores da UFPE 
e UFRPE, delegações e caravanas das entidades do Nordeste. A 
concentração do ato será a partir das 9h, em local a ser anuncia-
do esta semana. 
• 15 de setembro: continuidade da reunião da direção nacional 
da Fasubra, pela manhã, e instalação da plenária nacional a par-
tir das 14 horas, em Recife-PE.
• 16 e 17 de setembro: continuidade da plenária nacional da 
Fasubra. Pauta: conjuntura, plano de lutas, prestação de contas, 
regimento do Confasubra, entre outros assuntos.
• Confecção de jornal da Fasubra contra o pacotão e a reforma 
da Previdência.

Calendário de 
atividades da Fasubra

são por mérito e a desconstrução 
dos incentivos que valorizam a 
qualificação e a capacitação dos 
trabalhadores. 

Isso é ferir de morte a carreira 
que, durante anos e muitas greves, 
fomos construindo, o que refletirá 

no processo de terceirização e de 
desmonte da educação superior 
pública, gratuita e de qualidade. 
Não por acaso, o governo acelera 
as audiências públicas para insti-
tuir a cobrança de mensalidades 
nas Ifes. É luta, companheiros!

A

MANIFESTAÇÃO dos trabalhadores no centro do Rio
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POLÍTICA ESTUDANTIL

Em recente nota sobre a 
crise na educação superior, 
a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andifes) 
alertou a sociedade sobre as conse-
quências dos cortes no orçamento 
das instituições federais de ensino 
superior (Ifes). Além do orçamento 
não corresponder ao crescimento 
do número de estudantes (hoje o 
valor equivalente é 42% menor 
que em 2011), o governo retarda 
ou suspende o envio de recursos 
já previstos (contingência) e reduz 
verbas.

O orçamento de 2017 sofreu 
cortes significativos em relação a 
2016: 6,74% na matriz de custeio, 
10% no programa de expansão, 
40,1% em capital. Os cortes 
atingem também o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes), que, além de não ter o 
reajuste necessário, sofre severo 
contingenciamento – somente em 
2016 foi da ordem de R$ 5 milhões 
para a UFRJ –. E este ano ainda 
teve corte de 3,15% do total.

Assistência estudantil
A crise ganha dimensão mais 

dramática com o incêndio que 
atingiu parte do Alojamento Estu-
dantil da UFRJ no início de agosto e 
deixou duas centenas de estudantes 
abrigados provisoriamente em um 
hotel. Recursos de emendas parla-
mentares já previstos desde 2015 
para obras (até então paradas) dos 
novos módulos residenciais (no 
CCMN) só chegaram em agosto.

Na última sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), que foi 
tomada por estudantes insatisfeitos 
com a insuficiência de bolsas e de 
moradia, a Superintendência de 
Assuntos Estudantis (SuperEst) 
mostrou os números da crise na 
assistência estudantil na universi-
dade e como ela foi acirrada pelo 
governo golpista.

Mas, além evidenciar a crise 
na UFRJ, a SuperEst também quer 
apresentar alternativas para os 
problemas. Uma delas é a criação 
da Pró-Reitoria de Políticas de 
Assistência Estudantil (PR-7), para 
conquistar, na estrutura da univer-
sidade, a centralidade política que 
a questão requer.

Demanda crescente
O grande desafio, segundo a 

superintendente da SuperEst, Vera 
Salim, é a promoção de uma polí-
tica de assistência estudantil que 

SuperEst propõe criação da PR-7
Esta seria a solução para enfrentar a crise imposta às Ifes pelo governo para garantir a 
assistência estudantil aos alunos carentes, pois o tema ganharia centralidade na UFRJ

dê conta de duas metas: o acesso 
e a permanência do perfil diferen-
ciado (de estudantes) que hoje as 
universidades federais apresentam. 
Especialmente na UFRJ, que tem 
cerca de 60% de estudantes com o 
chamado perfil Pnaes (com renda 
familiar per capita de um salário 
mínimo e meio).

“Conseguimos atender a 10%, 
no máximo 15%, dos estudantes 
que têm esse perfil. O que vai crian-
do demanda represada difícil de ser 
tratada”, diz Salim. E a solução, 
segundo ela, deveria passar pelo 
aumento gradativo na dotação 
Pnaes, ao invés dos cortes que têm 
ocorrido. Além disso, a UFRJ ofere-
ce 252 moradias, muito aquém da 
demanda atual, que, levando em 
conta o perfil dos estudantes, pode 
chegar a duas mil vagas.

“Reafirmo a dramaticidade 
do momento e a necessidade de 

a universidade, como um todo, 
focar nesse problema, que tem 
diversos espraiamentos. Na medida 
em que não atendemos a questões 
básicas de permanência (moradia 
e manutenção diária do aluno na 
universidade), há prejuízo, seja 
no desempenho acadêmico ou na 
saúde (física e mental) como um 
todo”, pondera a superintendente.

Por que a transformação 
da SuperEst em PR-7
Segundo Vera Salim, os es-

tudantes cobram, embora de 
forma emocional e contundente, 
o atendimento de reivindicações 
legítimas, e por isso é importante 
que o planejamento se antecipe 
com respostas. 

“Entendemos a criação da PR-7 
como uma resposta necessária para 
o enfrentamento dos problemas. E 
não basta aprovarmos sua criação 
no Consuni. Precisamos criar uma 
Pró-Reitoria de Assistência Estudan-
til em tempos de crise, ou seja, com 
tudo que ela precisa. Precisamos de 
infraestrutura, como espaço físico, 
computadores, servidores qualifica-
dos e orçamento. Sem isso é quase 
impossível trabalhar de forma a 
responder aos enormes desafios”, 
destaca Salim.

A UFRJ é, segundo a superinten-
dente, uma das cinco instituições 
federais de ensino superior que 
ainda não tem essa pró-reitoria. 
E a questão da assistência ganha 
cada vez mais uma dimensão 
maior devido ao grande apelo da 
instituição para atrair estudantes: 
“seja pela história de sucesso de seus 
cursos, seja pela sua dimensão de 

maior universidade pública federal 
do país”, pontua Salim. Para ela, a 
criação da PR-7 possibilitaria ter a 
estrutura necessária para enfrentar 
demanda de tal magnitude.

Dois anos de 
planejamento
“Nossa gestão procurou desde 

o início dar uma centralidade 
à criação da PR-7”, informa a 
superintendente. “Conseguimos 
a ampliação do espaço físico na 
Reitoria, mas, com o incêndio 
(em outubro de 2016, que destruiu 
diversas salas do 8º andar do prédio 
da Reitoria), fomos desalojados. 
Também conseguimos aumentar o 
número de servidores, em especial 
na Divisão de Saúde, coordenação 
e no atendimento pedagógico. E, a 
partir daí, iniciamos o processo de 
criação da Pró-Reitoria de Assis-
tência Estudantil, e várias etapas 
já foram cumpridas”, acrescenta 
Salim. Uma das primeiras pro-
vidências, segundo ela, foi fazer 
um levantamento do que já existe 
no Brasil para poder entender os 
desafios e as soluções que outras 
pró-reitorias semelhantes adotaram 
para resolver as questões demanda-
das pelos estudantes. “Trabalhamos 
os últimos dois anos nesse planeja-
mento”, afirma. 

A superintendente fez questão 
de destacar que a equipe da SuperEst 
trabalhou na elaboração da pro-
posta da PR-7 com interlocução 
direta com o movimento estudantil 
e demais segmentos. “Na discussão 
no Consuni, iremos amplificar mais 
(o debate). Mas, nesse primeiro 
momento, discutimos com os ser-

vidores das divisões em diversos 
grupos de trabalho”, salientou.

Em maio, a equipe entregou a 
proposta de alteração estatutária 
com a exposição de motivos para a 
criação da PR-7. “Já está no gabi-
nete da Reitoria, e deve estar sendo 
encaminhada às comissões do 
Conselho Universitário para depois 
ser analisada. Deve ser aprovada 
até o fim do ano”, informa Salim. 

Orientação 
neoliberal
Vera Salim destaca que o des-

gaste com a escassez de recursos 
não é só da coordenação e das 
divisões da SuperEst, mas também 
da Reitoria, que vem enfrentando 
limitações que têm origem numa 
política econômica que asfixia 
as universidades. “Não é um 
problema de gestão. É uma ótica 
própria de políticas neoliberais 
que não respondem aos desafios 
da realidade”, avalia ela.

A superintendente cita como 
exemplo dessa política a diferença 
entre a dotação do governo para o 
Fundo de Financiamento Estudan-
til (destinado aos cursos privados) 
e para as universidades públicas; 
as concessões para as grandes 
empresas; o montante destinado 
ao pagamento da dívida pública, 
em contraste com o arrocho 
salarial e a redução dos recursos 
para os serviços públicos. “É uma 
orientação neoliberal em época de 
crise do capital. Se a gente não se 
mobiliza conjuntamente e procura 
enfrentar nacionalmente a questão 
da política de assistência estudantil, 
a gente está fadada ao fracasso”.

Fotos: Renan Silva

VERA Salim

MANIFESTAÇÃO de estudantes no Consuni, no dia 24 de agosto
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LOCAIS DE VOTAÇÃO
SEÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO

ADM 6 Escola de Ed. Infantil 8h - 17h

CCMN 2 Inst. de Matemática 8h - 17h

CCMN 4 Inst. de Geociências 8h - 17h
CCMN 5 NCE 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Setores das Pró-reitorias que                                               
estiverem alocados até o dia 11/9

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Galpão Parque 

Tecnológico
9h - 17h

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

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

UNIDADES

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h
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Prefeitura Universitária e ETU
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NCE

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

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

CCMN 6 Valongo 10h - 17h
CCMN 7 LADETEC 9h - 17h

CLA 3

Escola de Música           
12/9 - Edifício Ventura   

13/9 - Passeio                
14/9 - Edifício Ventura

9h - 19h

CLA 4 Faculdade de Letras 9h - 19h

CFCH 2 Hall do IFCS/IH 8h - 19h
CFCH 3 Instituto de Psicologia 9h - 17h

9h - 19h

CFCH 5 Esc. de Serviço Social 9h - 19h
CFCH 6 CAp 7h - 17h

CCJE 2 Faculdade de Direito 8h - 19h
CCJE 3 COPPEAD 9h - 17h

CENABIO

CCS 4 Fac. de Odontologia 9h - 17h
CCS 5 Esc. de Enfermagem 8h - 17h
CCS 6 Inst. de Ginecologia 9h - 14h
CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
12/9 - Museu                 
13/9 - Horto                     

14/9 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
12/9 - NUPEM                

13/9 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

Acreditamos que nosso sindi-
cato precisa sempre acompanhar
as mudanças que nossa categoria
vive. E�fato que tivemos muitos
concursos nos últimos anos e que
nossa categoria se renovou. Por
isso, além do compromisso de
criar um departamento de juven-
tude composto por 2 companhei-
ros que estão fazendo um ano de
categoria, nossa chapa traz 16

candidatos que nunca foram
diretores e 5 que tem menos de 10
anos de universidade.

Fazemos isso sem desprezar a
experiência dos que estão a mais
tempo nessa luta e acreditamos
que, somente unindo jovens e
antigos servidores na mesma
chapa, poderemos construir um
Sintufrj que represente nossa
categoria!

2º TURNO DE 12 A 14 DE SETEMBRO

Unidade na Luta é a única chapa

nesse segundo turno!
que traz renovacão

Comparativo

Candidatos�com�menos
de�10�anos�de�UFRJ
Tempo consecutivo
na�direção�do�sindicato

Candidatos�que�disputam
seu�primeiro�mandato

Chapa 3

4 anos

Chapa 2 parece o Trump: cada vez
uma nova mentira ou uma "pós-verdade"!

Fomos surpreendidos com diver-
sos ataques referentes à relação com
os funcionários do Sintufrj. E�verdade
que a relação com os trabalhadores
do sindicato nem sempre é a deseja-
da, mas é fato também que esse
problema tem uma origem. A turma
da chapa 2, durante os 25 anos que

dirigiu o Sintufrj, fez um Contrato
Coletivo de Trabalho, concedendo
todas as vantagens dos servidores
públicos e mantendo todas as vanta-
gens da CLT aos funcionários do
sindicato ARBITRARIAMENTE, sem
consultar nenhuma instância da
categoria, desrespeitando, assim,
nosso estatuto.

Quando assumimos o sindicato,
tentamos cumprir a decisão do X
ConSintufrj de acabar com esse
contrato, o que gerou uma série de
disputas judiciais com os funcionári-
os. Algumas delas já ganhamos na
primeira instância, como a acusação
de assédio moral citada pela chapa 2.

Outras ainda estão sob júdice.
A verdade é que estamos tentando

desfazer o problema criado por essa
turma: a dıv́ida que os funcionários
hoje questionam é de um perıódo de
2008-2013, ou seja, de 4 anos de
administração da chapa 2 no sindica-
to.

Encontramos uma máquina
sindical inchada com alguns setores
que funcionavam mal. Esse é o caso
das mudanças no jurıd́ico que reali-
zamos. Substituıḿos os advogados
celetistas que juntos custavam cerca
de R$ 80.000,00, contabilizando-se
não só salários mas também os
encargos decorrentes deste vıńculo e
contratamos um escritório por valor
50% menor ao anteriormente gasto.
As mudanças não foram somente
financeiras. A categoria agora conta
com o dobro de advogados atuando
em plantões em plantões diários na
sede do SINTUFRJ, o que antes era
feito apenas duas vezes por semana;

além do atendimento na Praia
Vermelha que passou a ser semanal,
quando antes era quinzenal e, o que
jamais foi realizado, atendimento
m e n s a l e m M a c a é ! O n o v o
Departamento ampliou a abrangên-
cia das ações para todo o Estado do
Rio de Janeiro, contemplando mais
sindicalizados, quase triplicando o
número de ações que existiam. Além
disso, o Sindicato deixou de ter custos
operacionais, tais como: cópia de
processos, pagamento de estagiários
e custo de deslocamento de advoga-
dos para audiência, eis que tais des-
pesas são absorvidas pelo contrato
celebrado com o escritório.

Portanto, não nos deixemos enga-
nar pelas "fake news" da chapa 2.
Reafirmamos aqui nosso compro-
misso de cumprir nossa carta progra-
ma com respeito às deliberações da
categoria, em especial às decisões de
assembleia, do conselho de delega-
dos de base e as do nosso congresso.

Mais da

Metade

5

Chapa 2

1

25 anos

1/3
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Foi no ano de 2006, em uma 
pequena sala, com alguns apare-
lhos e 10 alunos, que o Sintufrj deu 
a partida na promoção de saúde e 
bem-estar aos seus sindicalizados. 
Ao longo dos anos, a proposta 
de investir na qualidade de vida 
dos trabalhadores evoluiu e foi-
-se consolidando, e integrando, 
num mesmo espaço, técnicos-
-administrativos e professores, e 
seus dependentes. 

Hoje essa proposta se traduz na 
existência do Espaço Saúde Sintufrj, 
que oferece atividades físicas e tera-
pias alternativas. Em fevereiro de 
2017, o Espaço Saúde contabilizou 
451 pessoas matriculadas na muscu-
lação e ginástica, e 386 usufruindo as 
terapias alternativas, sendo assistidos 
por nove profissionais contratados 
pela entidade, todos com especiali-
zação em suas áreas (formados em 
educação física e fisioterapia).

Expansão
Os projetos e parcerias hoje 

existentes são reflexos do trabalho 
competente da equipe. O projeto 
mais antigo é o Saúde na Medida 
Certa, cuja missão é provocar 
mudanças nos hábitos alimentares 

ESPAÇO SAÚDE

Saúde e bem-estar ao alcance da categoria

O pesquisador Víctor Paulo desfruta os serviços ofere-
cidos no Espaço Saúde Sintufrj desde que se sindicalizou. 
Chegou, inclusive, a vencer a segunda edição do Saúde na 
Medida Certa, em 2015, incorporando de vez atividade física 
e alimentação saudável no seu cotidiano. “A idade chega e 
temos de nos cuidar. Tenho problemas nas articulações, e 
as atividades que faço no Espaço Saúde me ajudam muito. 
Já usufruí tudo. É um benefício muito apropriado para nós, 
sindicalizados”, afirmou.

A professora Bernadete Teixeira fala com imenso carinho 
da equipe do Espaço Saúde Sintufrj e tem muita consideração 
pela dedicação dos profissionais: “Tive dois cânceres, e o meu 
atendimento tinha especificidades por conta das minhas 
limitações. O cuidado que tiveram comigo foi excepcional”. 

Tamires de Araújo entrou na UFRJ em 2014, e desde 
então é sindicalizada ao Sintufrj. Como um dos seus pro-
jetos pessoais é perder peso, ela faz parte da quinta edição 
do projeto Saúde na Medida Certa. E garante que faz regia-
mente as atividades propostas. “Esse projeto atende a minha 

Encontro de gerações e de integração social  

e incentivar a prática regular de 
exercícios físicos, com o objetivo de 
promover melhorias na qualidade 
de vida de técnicos-administrativos 
e docentes da UFRJ. 

Desde o seu início, em 2014, 
o projeto contabilizou a partici-
pação de 170 pessoas. O Saúde na 
Medida Certa é feito em parceria 
com a Pró-Reitoria de Pessoal e 
o Instituto de Nutrição Josué de 
Castro/Laboratório de Avaliação 
Nutricional (Lanutri).

Em agosto, foi encerrada a 
primeira etapa da quinta edição do 
projeto – que este ano passou a ser 
realizado em nove meses, ao invés 
de quatro –, e a equipe comemora 

os resultados. “Não é só perda de 
peso. Temos melhoria nos exames 
laboratoriais, no perfil lipídico, no 
sangue, na parte de glicemia, na 
gordura corporal e na gordura lo-
calizada na região abdominal. São 
bons resultados na composição 
corporal”, dizem as nutricionis-
tas do Lanutri Vanessa Kaippert 
e Maísa Cruz Martins. Também 
integra equipe do laboratório a 
nutricionista Marcelly Cunha. E 
pelo Instituto de Nutrição Josué de 
Castro participam as professoras 
Eliane Fialho e Ana Luísa Kremer.

O acompanhamento nutri-
cional é realizado por meio de 
consultas individuais e ativida-

des coletivas, como oficinas de 
culinária e rodas de conversa. Os 
exercícios físicos são praticados 
no Espaço Saúde no mínimo três 
vezes por semana e, de acordo com 
a necessidade individual de cada 
pessoa, sob a orientação dos pro-
fissionais. Um novo projeto, agora 
do Lanutri, consiste em estimular 
a prática da boa alimentação nos 
alunos de graduação da UFRJ. 

Sempre bem-vindos!
O Espaço Saúde Sintufrj fun-

ciona das 6h30 às 19h, de segunda 
a sexta-feira, em prédio anexo à 
sede do Sintufrj, na Praça da Pre-
feitura Universitária, no campus 

do Fundão. São oferecidos aos 
sindicalizados e seus dependentes 
musculação, ginástica localizada, 
circuito funcional, zumba e terapias 
alternativas. Para as atividades 
físicas, é preciso apresentar atestado 
médico, e para algumas terapias, 
encaminhamento médico.

As terapias alternativas tam-
bém são oferecidas na subsede 
sindical no campus da Praia 
Vermelha e no Museu Nacional. 
Elas consistem em massagem 
relaxante com pedras quentes; 
bambu terapia; terapia do gan-
cho; auriculoterapia; reflexologia 
podal; RPG; pilates terapêutico e 
drenagem linfática. 

necessidade. E estou no Saúde na Medida Certa fazendo 
tudo. Já perdi algumas medidas, e vou conseguir alcançar 
a minha meta de redução de peso”, comprometeu-se a 
técnica-administrativa. 

Márcio Vinicius não tem muito tempo disponível, mas 
encontrou no Espaço Saúde Sintufrj o local ideal para fazer 
suas atividades físicas. “Trabalho muito, por isso a localiza-
ção do Espaço Saúde me ajuda a manter minhas atividades 
de academia. Se não fosse isso (contar com o Espaço Saúde 
dentro do campus onde trabalha), ficaria difícil para mim 
manter uma rotina de exercícios”, disse o sindicalizado.

Camila Duarte começou a praticar exercício no Espaço 
Saúde Sintufrj no dia 30 de agosto. Ela quer emagrecer, por 
isso conta com os profissionais do Espaço para alcançar 
seu objetivo. “Estou muito otimista. Somos incentivados e 
motivados pela equipe. Isso é importante”, destaca.

Marianna Lessa elogia a iniciativa do Sindicato de 
procurar estender as atividades do Espaço Saúde para as 
unidades externas. “Trabalho na Casa da Ciência e me 

sinto muito distante da entidade e do que é oferecido aos 
sindicalizados. Levar as atividades que se concentram no 
Fundão para outros campi é uma boa iniciativa. Só acho 
que poderíamos ter mais ainda”, reivindica a trabalhadora.

“A saúde é pauta de reivindicações do movimento sindical, 
em especial na UFRJ, onde há um alto índice de trabalhadores 
em educação e professores acima dos 60 anos de idades, e jovem 
que entraram nos últimos 15 anos por concurso público, que 
também trazem essa demanda.  As atividades voltadas para o 
bem-estar físico e emocional dos associados e seus dependentes, 
no Sintufrj, são feitas em um ambiente acolhedor e com profis-
sionais competentes, que dedicam atenção especial a cada um 
dos frequentadores do Espaço Saúde Sintufrj. O convênio com o 
Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe) propiciou aulas de 
hidroginástica e prática de futebol em um ambiente excelente 
para a saúde do trabalhador. Além de benefícios para a saúde, 
fazemos amizades. Uma conquista de todos os associados ao 
Sintufrj”,  destacou o professor Hélio de Mattos Alves, da Facul-
dade de Farmácia, um dos usuários do Espaço Saúde Sintufrj. 
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Hélio de Mattos

Além disso, o Espaço Saúde Sintufrj promove a integração dos sindicalizados
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