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CURSOS DE CAPACITAÇÃO /SINTUFRJ
CURSO PREPARATÓRIO PARA MESTRADO E DOUTORADO /SINTUFRJ
(Preparatório para acesso aos cursos de Pós-graduação)

EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. PODEM SE INSCREVER NOS CURSOS DO SINTUFRJ:
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que 

estejam em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto da entidade.
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ.
c) Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente comprovado pela 

Direção da Unidade em que trabalha.
Observação: O servidor técnico-administrativo em educação (item 1.a) terá prioridade 

no preenchimento das vagas. 

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO: 
25 a 28 de fevereiro e 11 a 15 de março de 2019.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00h). Praça Jorge Machado Moreira, s/n – Cidade 

Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. Telefones: 21 3194-7100 / 3194-7101. 
• Subsede do Sindicato no HUCFF, Subsolo / Hall dos Elevadores: (8:00 às 16:00h). Rua 

Rodolpho Paulo Rocco, 255 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. 
Telefone: 21 3938-6149.

• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (10:00 às 16:00h). Av. Paster, 250 fundos – 
Urca – Rio de Janeiro, RJ. Telefone: 21 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização (contracheque e/ou carteirinha do sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técnico-administrativos em educação:
– Documento de identidade; 
– Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de identidade do dependente 

e comprovante de sindicalização do responsável ou declaração de dependente emitida 
pelo sindicato).

• Prestadores de serviços na UFRJ:
– Documento de identidade;
– Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CATEGORIA:
Serão oferecidas 25 vagas por turma.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 1.a deste edital;
b) Dependentes definidos pelo item 1.b deste edital até o limite de 75% das vagas 

restantes;
c) Demais inscritos definidos pelo item 1.c deste edital.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO
Conforme definido pelo item 1.a, os servidores técnico-administrativos em educação 

da UFRJ terão prioridade no preenchimento das vagas.
Caso o número de candidatos supere o de vagas oferecidas, estas serão distribuídas 

com base em um sorteio público, em data e local que serão definidos pela Coordenação de 
Educação, Cultura e Formação Sindical, com ampla divulgação nas mídias e redes sociais 
do SINTUFRJ.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DO CURSOS:
 
 
Curso Local Horário Dia da 

Semana 

Período Vagas 

Redação Acadêmica (40 horas) Praia Vermelha / ECO 15:30 às 17 h Quinta-feira 21/03 a 18/07 25 

Metodologia de Pesquisa – 

Módulo A (40 horas) 

Praia Vermelha / ECO 15:30 às 17 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Inglês Instrumental III Praia Vermelha / ECO 14 às 15:30 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Metodologia de Pesquisa – 

Módulo A (40 horas) 

Centro / IFCS 15:30 às 17 h Segunda-feira 18/03 a 08/07 25 

Espanhol Instrumental Inicial (40 

horas) 

 

Centro / IFCS 15:30 às 17 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Metodologia de Pesquisa – 

Módulo A (40 horas) 

Fundão / CT 15:30 às 17 h Terça-Feira 19/03 a 16/07 25 

Inglês Instrumental I (40 horas) Fundão / CT 10:30 às 12 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Inglês Instrumental II (40 horas) 

 

Fundão / CT 09 às 10:30 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Espanhol Instrumental 

Intermediário II (40 horas) 

 

Fundão / CT 09 às 10:30 h Quarta-feira 20/03 a 17/07 25 

Redação Acadêmica (40 horas) Fundão / CT 10:30 às 12 h Quinta-feira 21/03 a 18/07 25 

 

8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Para que a Certificação seja concedida, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de fre-
quência;
8.2. Os casos omissos ou situações não previstas por este Edital serão resolvidos pela 
Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical do SINTUFRJ.

9. EMENTAS:
ESPANHOL INSTRUMENTAL INICIAL
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instru-
mental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de diferentes tipo-
logias, gêneros e temáticas com o objetivo de preparar o aluno para a compreensão 
leitora, através do uso de estratégias de leitura.

ESPANHOL INSTRUMENTAL INTERMEDIÁRIO II
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instru-
mental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de diferentes tipolo-
gias, gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, documentos administrativos, 
provas de processo seletivo para cursos de graduação e pós-graduação, entre outros.

METODOLOGIA DE PESQUISA
Compreender e aplicar os princípios da metodologia de pesquisa, a fim de utilizá-los na 
produção de projetos e pesquisas acadêmicas, supondo-se que a partir deste seja pos-
sível contribuir com o processo de adaptação do estudante, possibilitando ferramentas 
de inserção na pós-graduação, minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à 
produção acadêmica e de pesquisa. A ciência e a produção do conhecimento científico; 
as concepções teóricas do conhecimento; a pesquisa científica: natureza teórico-prática; 
o projeto e o relatório de pesquisa; as etapas da pesquisa científica; avaliação de proje-
tos; estruturação de projetos e elaboração de relatórios de pesquisa de acordo com as 
normas e organização do texto científico (normas da ABNT/UTFPR). 

REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de textos acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um 
deles. Discutir algumas questões gramaticais que possam incomodar quem escreve, dan-
do ênfase sempre ao que é mais produtivo e recorrente na escrita universitária. Capacitar 
os servidores técnico-administrativos que ao final de muitos cursos de graduação ou pós-
-graduação precisam elaborar um trabalho de conclusão, apresentando um estudo um 
pouco mais longo e detalhado sobre tema de seu interesse.

INGLÊS INSTRUMENTAL I - INTRODUTÓRIO
Pontos gramaticais ressaltados durante a leitura, em nível introdutório: a) relações de 
tempo estabelecidas pelos tempos verbais: presente, passado, probabilidade; b) elemen-
tos de coesão textual: pronomes e palavras de ligação; c) grupos nominais: adjetivo/
substantivo, adjetivo/substantivo, substantivo/substantivo; d) processos de fixação e de 
formação de palavras. Utilização de conhecimento prévio; Uso do contexto; Compre-
ensão das dicas tipográficas e dos elementos universais; Estudo dos falsos cognatos; 
Compreensão de itens lexicais; Compreensão dos elementos de referência; Utilização de 
dicionários on-line.
 
INGLÊS INSTRUMENTAL II - BÁSICO
Pontos gramaticais ressaltados durante a leitura, em nível básico: a) relações de tempo 
estabelecidas pelos tempos verbais: presente, passado, probabilidade; b) elementos de 
coesão textual: pronomes e palavras de ligação; c) grupos nominais: adjetivo/substanti-
vo, adjetivo/substantivo, substantivo/substantivo; d) processos de fixação e de formação 
de palavras. Utilização de conhecimento prévio; Uso do contexto; Compreensão das di-
cas tipográficas e dos elementos universais; Estudo dos falsos cognatos; Compreensão 
de itens lexicais; Compreensão dos elementos de referência; Utilização de dicionários 
on-line; Realização de tradução de textos.
 
INGLÊS INSTRUMENTAL III - INTERMEDIÁRIO
Pontos gramaticais ressaltados durante a leitura, em nível básico, em nível intermediá-
rio: a) relações de tempo estabelecidas pelos tempos verbais: presente, passado, proba-
bilidade; b) elementos de coesão textual: pronomes e palavras de ligação; c) grupos no-
minais: adjetivo/substantivo, adjetivo/substantivo, substantivo/substantivo; d) processos 
de fixação e de formação de palavras. Utilização de conhecimento prévio; Uso do con-
texto; Compreensão das dicas tipográficas e dos elementos universais; Estudo dos falsos 
cognatos; Compreensão de itens lexicais; Compreensão dos elementos de referência; 
Utilização de dicionários on-line; Realização de tradução de textos.



Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj3EDIÇÃO No 1282 – 25 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

O

Projeto quer impor 
o 'cada um por si'
Reforma extingue conceito de solidariedade, e a contribuição 
repartida por trabalhadores, empregadores e Estado desaparece

anúncio da PEC da 
Previdência apresenta-
da pelo governo Bolso-

naro atendeu em larga medida 
às expectativas geradas pelo 
vazamento da minuta no iní-
cio do mês. O sentido geral da 
reforma se manteve: embora a 
comunicação ofi cial do governo 
carregue na tinta da “novidade” 
e do “combate aos privilégios”, 
a proposta mantém o ataque 
ao coração do sistema previ-
denciário brasileiro: o conceito 
de solidariedade se extingue, 
e a contribuição repartida por 
trabalhadores, empregadores e 
Estado desaparece. 

Em seu lugar, surge um 
“cada um por si”, em que 
o regime de repartição será 
substituído por um regime de 
capitalização, a ser regulamen-
tado em lei complementar, que 
institui a aposentadoria como 
uma “poupança individual”. 
Abre um generoso mercado para 
os bancos, ao mesmo tempo 
que coloca sob risco o futuro de 
milhões de pessoas.

O documento elaborado pelo 
governo e entregue em mãos 
ao presidente da Câmara dos 
Deputados por Bolsonaro sem 
uma única declaração, como se o 
presidente da República fosse um 
offi ce boy do ministro da Econo-
mia, atende em cheio aos anseios 
do mercado: aumenta a idade 
mínima, o tempo de contribuição 
e a difi culdade de acessar a apo-
sentadoria, ao mesmo tempo que 

reduz o valor médio do benefício. 
Não entraram na mira do governo 
os privilégios dos militares nem 
a sonegação das empresas, cuja 
dívida ativa é estimada em meio 
trilhão de reais.

Apesar do silêncio do presi-
dente, a estratégia de comunica-
ção do governo é agressiva: sob 
o slogan “Nova Previdência”, a 
ênfase em semear disputas no 
interior da classe trabalhadora 

é uma tentativa torpe de esca-
motear a retirada de direitos; o 
ataque ao funcionalismo pú-
blico, limitando a incorporação 
de gratifi cações, aumentando a 
alíquota e impondo um tempo 
de contribuição maior, é apre-
sentado como “combate aos 
privilégios”, quando, na verdade, 
ignora diferenças regionais e as 
desigualdades entre as carreiras, 
não ataca os privilégios existen-

tes no alto escalão e concentra 
alíquotas maiores em salários 
de valores médios.

No início da semana, duas 
notícias bombásticas – o anúncio 
do fechamento da fábrica da Ford 
de São Bernardo do Campo, extin-
guindo cerca de 4 mil empregos 
diretos e afetando outros 24 mil 
empregos indiretos, e o comunica-
do de um investimento de meio bi-
lhão de reais na fábrica da Honda 
em Manaus, que não vai gerar um 
único emprego – escancararam 
a farsa da reforma trabalhista. 
Vendida por Temer como a grande 
solução para combater o desem-
prego, a reforma gerou apenas 
um novo contingente de postos de 
trabalho precarizados e de baixa 
remuneração, concentrados no 
setor de serviços.

A reforma da Previdência 
remete à mesma lógica, e de 
novidade o discurso da trupe 
de Bolsonaro não tem nem o 
verniz; mais uma vez, empre-
sários e banqueiros encontram 
um governo muito disposto a 
funcionar como comitê executivo 
dos seus interesses, e a conta da 
crise recai sobre os ombros da 
classe trabalhadora. Se aprovada, 
a reforma de Bolsonaro criará 
uma legião de idosos indigentes, 
forçados a pedir esmolas por não 
lhes restar alternativa, já que o 
crescimento da informalidade 
e a precarização do trabalho 
gerados pelas mudanças na 
legislação trabalhista difi culta-
rão – quiçá inviabilizarão – o 

acesso à aposentadoria, restando 
apenas o Benefício de Prestação 
Continuada como insufi ciente 
fonte de renda.

O governo pretende economi-
zar com a reforma pouco mais de 
um trilhão de reais em dez anos. 
O combo de sonegação, juros da 
dívida pública e isenções fi scais 
para o agronegócio e grandes 
empresas consome cerca de 1,3 
trilhão de reais ao ano: mais do 
que o governo estima poupar em 
uma década! Para piorar, o pro-
jeto poupa empresários de novas 
alíquotas e acaba com a multa 
sobre o FGTS, deixa os militares 
de fora das mudanças – mantendo 
pensões para viúvas e fi lhas com 
isenção de alíquota de contribui-
ção, um privilégio escandaloso e 
indefensável – e carrega embutido 
o aumento da carga tributária 
para os trabalhadores.

Urge, ao conjunto da classe, 
organizar um amplo debate com 
a sociedade e uma forte mobili-
zação para impedir a aprovação 
desta bomba-relógio. Os ventos 
alvissareiros que sopraram em 
São Paulo, na Assembleia da 
Classe Trabalhadora realizada 
na Praça da Sé, indicam bons 
rumos: a unidade das Centrais 
Sindicais em defesa dos direitos 
da população. Aposentadoria não 
é privilégio, distribuição de renda 
não é um assunto secundário e 
impedir que milhões de brasilei-
ros e brasileiras tenham como 
futuro a fome e o desamparo é 
um imperativo.

Foto: Renan Silva
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‘Nova Previdência’ de 
Bolsonaro é uma coletânea 
de velhas mentiras 

Bolsonaro não quer reformar a Previdência; quer destruí-la por completo. O presidente mente descaradamente 
ao afi rmar que está “combatendo privilégios”: os militares, cuja média das aposentadorias beira os 10 mil reais, 
fi caram de fora da proposta. Enquanto isso, os servidores públicos são a� rados no mesmo balaio, como se não exis-
� ssem profundas desigualdades entre as carreiras. Para o governo, um servidor da UFRJ é tão privilegiado quanto 
um procurador do Ministério Público Federal ou um desembargador. Confi ra, no quadro abaixo, o que mudará no 
regime de previdência do funcionalismo público caso este projeto nefasto seja aprovado. A análise é do Dieese.

APOSENTADORIA SERVIDORES PÚBLICOS REGRAS DE CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO
Regra atual
Aposentadoria por tempo de contribuição com 30 anos de contri-
buição + 55 anos de idade para mulheres e 35 anos de contribuição 
+ 60 anos de idade para os homens. Além disso, é necessário o mí-
nimo de 10 anos de tempo de serviços público e de 5 anos no cargo. 

Regra PEC 6/2019
62 anos de idade para mulheres e 65 anos de idade para os homens 
+ 25 anos de contribuição. Vale para estados, municípios e Distrito 
Federal, que poderão ampliar suas alíquotas para no mínimo 14%, 
caso registrem défi cit fi nanceiro e atuarial. Limita incorporação de 
gratifi cações; obrigação de instituir previdência complementar em 
2 anos. 

Risco/Problema
Retarda o acesso ao benefício; ignora que no serviço público há enor-
mes desigualdades entre as diversas ocupações/carreiras e entre as 
esferas (União, Estados e Municípios); ignora diferenças regionais; 
impõe um tempo de contribuição superior ao do RG (Regime Geral) 
e alíquotas maiores, com uma concentração/peso maior em salários 
de valores médios. 

Regra atual
Média dos 80% maiores salários para aposentadoria por tempo de con-
tribuição e aposentadoria por invalidez; 70% da média dos 80% maiores 
salários + 1% a cada 12 contribuições na aposentadoria por idade. Piso 
RG e RP: salário mínimo. Teto RG e RP: R$ 5.839,45 (2019). 

Regra PEC 6/2019
Valor do benefício é a média de todos os salários; em caso de 20 anos de 
contribuição, tem direito a 60% do valor do benefício + 2% a cada 12 
contribuições; para receber 100% do valor do benefício, são necessários 
40 anos de contribuição. 

Risco/Problema
Reduz o valor do benefício; 40 anos de contribuição para obtenção da 
aposentadoria integral é um tempo excessivamente longo considerando 
as desigualdade sociais, regionais e as condições precárias do mercado de 
trabalho nacional; a média que considera todas as contribuições rebaixa o 
valor das aposentadorias; 60% do valor do benefício para a aposentadoria 
com tempo mínimo é uma queda de renda signifi cativa justamente para 
os trabalhadores mais pobres, que, em geral, se aposentam com o menor 
tempo de contribuição (que na proposta passa de 15 para 20 anos). 

Assembleia
Para debater as novas regras propostas por Bolsonaro e organizar a categoria para defender os nossos direitos, o Sintufrj orga-

nizará um debate no dia 13 de março, imediatamente após o carnaval. É fundamental que os servidores da universidade compre-
endam o que está em jogo. Não vamos aceitar que os trabalhadores tenham como futuro uma velhice na pobreza, desprovidos de 
direitos e condições de se sustentar!
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O barulho das ruas
Trabalhadores denunciam fim da aposentadoria e aprovam calendário de lutas

No dia em que Jair Bolsonaro 
entregava ao Congresso a propos-
ta de reforma da Previdência  – a 
cereja do bolo dos grupos interes-
sados em explorar a previdência 
privada –, a Praça da Sé, em São 
Paulo, era o cenário do início da 
mobilização das ruas contra o 
projeto que inviabiliza a aposen-
tadoria de milhões de pessoas. No 
Rio e também em mais dez esta-
dos houve protestos.

O ato, denominado Assem-
bleia Nacional da Classe Traba-
lhadora, reuniu centenas de tra-
balhadores, vindos em caravanas 
de várias partes do país, que se 
concentraram na Praça da Sé, 
palco das Diretas já! e de outras 
tantas lutas democráticas na ca-
pital paulista. Foi aprovado um 
calendário de lutas e mobilizações 
em todo o país, com convocação 
para 8 de março, Dia Internacio-

nal da Mulher, e 1º de maio, Dia 
do Trabalhador. O Sintufrj enviou 
uma caravana com 42 compa-
nheiros.

Segundo a coordenadora do 
Sintufrj Noemi Andrade, o ato 
“foi um importante passo para a 
unidade dos trabalhadores para 
buscar combater essa reforma que 
será prejudicial a todos”. 

Joana de Angelis, coordenado-
ra do Sintufrj, também presente 
em São Paulo, comemorou o 
sucesso do ato: “Foi o pontapé ini-
cial para que todos os presentes na 
Assembleia Nacional voltem para 
suas bases, reproduzam e deem 
continuidade a esse movimento. 
Que só vai parar quando barrar-
mos essa reforma”. 

A Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) em conjunto 
com a Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB), Cen-

tral dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB), Central Sindical e Popu-
lar (CSP-Conlutas), Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), Força Sindical, 
Intersindical – Central da Clas-
se Trabalhadora, Intersindical – 
Instrumento de Luta e Organi-
zação da Classe Trabalhadora e 
Nova Central (NCST) deixaram 
um recado bem claro: a pro-
posta apresentada pelo governo 
federal não se trata de reforma 
para corrigir défi cit previden-
ciário, e sim de um pacote de 
medidas que visam diminuir 
ou acabar com os direitos con-
quistados dos trabalhadores e 
encobrir os reais devedores da 
Previdência. 

“Não existe reforma. O que 
Bolsonaro apresentou é o fi m da 
Previdência, fi m da Seguridade 
Social”, anunciou Vagner Frei-

tas, presidente nacional da CUT. 
“Todos estão sendo prejudicados 
, quem já está no mercado de 
trabalho e quem vai entrar (...) 
Os verdadeiros privilegiados são 
os políticos que se aposentam 
com tudo após dois mandatos”, 
completou.

Rio de Janeiro
No Largo da Carioca, no Cen-

to da cidade, as centrais sindicais 
reuniram militantes, dirigentes e 
várias categorias de trabalhadores 
para dialogar com a população. 

“Querem acabar com privi-
légios? Então que acabem com 
os privilégios dos militares, par-
lamentares e juízes”, afi rma-
ram os dirigentes. Eles ressal-
taram que, enquanto o governo 
quer arrochar a vida de quem 
trabalha, não cobra dos patrões 
sonegadores.

Durante o ato houve várias 
manifestações, análises e críticas 
em relação à proposta do governo. 
Houve até uma tentativa infrutífe-
ra de tumultuar a manifestação 
por apoiadores de Bolsonaro. E 
para marcar a irreverência cario-
ca, a Companhia de Emergência 
Teatral fez um esquete sobre a re-
forma da Previdência.

“Hoje abrimos a jornada de 
lutas contra essa reforma. Vamos 
para a rua lutar, esse é o nosso ca-
minho", encerrou o ato a secretá-
ria de Comunicação da CUT Rio, 
Duda Quiroga.

PRAÇA DA SÉ,  de 
fevereiro. Noemi Andrade, 
dirigente do Sintufrj, 
discursa no protesto das 
centrais sindicais e abre a 
temporada de manifestações 
de rua contra o ataque à 
previdência

Foto: Renan Silva
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26,05%: força-tarefa 
para receber documentação
Sintufrj implantou um ritmo de maratona para atender mais de cinco mil sindicalizados interessados em ingressar com recurso

O Sintufrj organizou uma 
verdadeira força-tarefa para dar 
conta das ações individuais dos 
sindicalizados para tentar rever-
ter o corte arbitrário dos 26,05% 
(Plano Verão) – realizado em de-
zembro de 2018 – que são pagos 
nos contracheques dos servidores 
da UFRJ desde 1994. Todas as 
informações foram prestadas e 
divulgadas amplamente.

O prazo-limite para a entrega 
da documentação para a constru-
ção dos mandados de segurança 
foi encerrado em 21 de fevereiro. 
Foi um mês e meio de trabalho, 
tendo à frente uma advogada e 
cinco estagiários, com um saldo 
de 5 mil e 600 atendimentos 
presenciais, realizados princi-

palmente na sede, na Ilha do 
Fundão, e nas subsedes da Praia 
Vermelha e HU. 

Além da assessoria física pres-
tada pela equipe do Plano Verão, 
muitos sindicalizados aderiram à 
opção de envio de documentos e 
dúvidas pelo e-mail 26.05@sin-
tufrj.org.br, tendo sido recebidos 
cerca de 8 mil e-mails até o fim 
do dia 22 de fevereiro.

Ações
Para quem entregou a docu-

mentação nesse prazo, o Departa-
mento Jurídico dará entrada nos 
processos dos sindicalizados nas 
varas federais até 31 de março. 
Os processos serão montados em 
grupos de cinco pessoas. 

Assim que as ações forem 
distribuídas no sistema do Judi-
ciário, o Sintufrj disponibilizará 
no site o número do processo de 
cada grupo e o enviará para o 
e-mail do sindicalizado. 

O prazo da tramitação de-
penderá da vara federal onde 
cada processo for distribuído, 
podendo sair rápido ou não. De 
qualquer forma o Jurídico irá 
requerer a concessão de liminar 
para o retorno imediato do índice 
nos contracheques de todos os 
participantes das ações.

Quem perdeu o prazo ainda 
pode entregar sua documenta-
ção, mas a prioridade será dada 
a quem cumpriu o prazo até 21 
de fevereiro. 

Eleições no HUCFF em compasso de espera
Ainda não foi definido o pro-

cesso eleitoral para a direção do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). O Conselho 
de Administração do hospital 
reuniu-se na segunda-feira, 18 de 
fevereiro, e apenas aprovou a ins-
tituição da Comissão de Consulta 
que organizará o processo para 
aferir a vontade da comunidade 
na escolha do próximo diretor.

A Comissão de Consulta é 
constituída por três docentes, 
um representante técnico-ad-
ministrativo e seu suplente, um 
representante dos alunos e seu 
suplente. Os nomes ainda não 
foram divulgados oficialmente. 

Compete a essa comissão elaborar 
o regulamento do processo eleito-
ral e encaminhá-lo ao Conselho 
de Administração do HUCFF para 
aprovação. 

Críticas
O atual diretor do HUCFF, 

Leôncio Feitosa, que não é candi-
dato, quer uma eleição rápida. Ele 
chegou a apresentar um calendário 

na reunião do dia 18, mas as datas 
coincidiam com a eleição para 
reitor. “Talvez, na semana que vem, 
haja uma reunião extraordinária 
que definirá o calendário para as 

eleições aqui no HU”, disse.
As últimas eleições para a dire-

ção do hospital têm sido feitas pelo 
critério da paridade. Mas até agora 
não se abriu para a concorrência 
de um técnico-administrativo. Nas 
últimas eleições as regras defi-
niam que para disputar o cargo de 
diretor-geral o candidato deveria 
ser um professor do magistério 
superior do quadro permanente 
da UFRJ ou portador do título de 
doutorado. 

Leôncio Feitosa tem críti-
cas a essa limitação e defende 
maior participação, como a de 
um técnico-administrativo com 
experiência em gestão hospitalar.   

“Talvez, na semana que vem, 
haja uma reunião extraordinária 
que definirá o calendário para as 
eleições aqui no HU”

Diretor do HUCFF, Leôncio Feitosa

SINDICATO lotado de pessoas apresentando documentação

Fotos: Renan Silva
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Com a inscrição de duas 
chapas com protagonistas 
egressos da frente demo-

crática em defesa da UFRJ, a 
perspectiva de unidade em torno 
de uma chapa única das forças 
do campo progressista não se 
concretizou. 

Uma terceira chapa, cujos 
integrantes não participaram 
das articulações da frente ampla, 
também se apresentou à disputa.

A posição do Sintufrj foi 
expressa há alguns dias no 
editorial “UFRJ: momento exige 
unidade”. Em síntese, o texto des-
tacava que, diante de conjuntura 
tão adversa, a aliança das forças 
democráticas da comunidade 
universitária seria necessária 
para neutralizar brechas para 
ações autoritárias. A ideia não 
se viabilizou.

O Sindicato vai convo-
car assembleia para elaborar 
uma plataforma de interesse 
dos técnicos-administrativos e 
inseri-la no debate sucessório. 
Neste sentido, é essencial que 
os delegados de base pautem o 
tema em suas unidades.  

Frente reivindicada
Embora divididos, os grupos 

liderados pelo professor Oscar 
Rosa Mattos, da chapa "Unidade 
e diversidade pela universidade 
pública e gratuita", e Denise 
Pires, da chapa “UFRJ vai ser 
diferente”, reivindicam os com-
promissos da frente.

Uma terceira chapa, cujo can-
didato a reitor Roberto Bartholo 
não participou dos compromissos 
da frente, também se inscreveu. O 
professor da Coppe tem como vice 
o professor João Felipe Cury, do 
Instituto de Economia. A chapa 
de Bartholo recebeu o nº 20.

Roberto Leher, que assumiu 
a Reitoria em 2015, ficou fora 
da disputa. A homologação das 
chapas pela Comissão Coordena-
dora da Pesquisa (CCP) foi feita 
na sexta-feira 22.

Oscar Rosa Mattos é pro-

Inscrição de chapas abre disputa na UFRJ
Sindicato vai convocar assembleia para elaborar plataforma com pontos de interesse da categoria e apresentá-la no debate sucessório

fessor da Escola Politécnica. 
A candidata a vice-reitora na 
chapa nº 40 é a professora Maria 
Fernanda Quintella, do Instituto 
de Biologia. 

Maria Fernanda foi, por 
duas vezes, decana do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), o maior 
centro da UFRJ.

"Nossa candidatura vem 
para defender os princípios da 
universidade pública, gratuita e 
de qualidade", disse Rosa Mattos, 
que é representante do MEC no 
Conselho de Curadores da UFRJ.

A professora Denise Pires, do 
Instituto de Biofísica, tem como 
companheiro na chapa nº 10 
Carlos Frederico Rocha, professor 
do Instituto de Economia. Denise 

disse que sua candidatura tem 
compromissos com as diretrizes 
da frente democrática.

Em 2015, ela tentou chegar à 

Reitoria, mas a comunidade uni-
versitária optou por Roberto Leher.

O primeiro turno da pesquisa 
será realizado nos dias 2, 3 e 4 de 

Seis debates entre as chapas
A Comissão Coordenadora da Pesquisa homologou, na manhã de sexta-feira, 
dia 22, as três chapas inscritas no processo de pesquisa.
O primeiro debate está previsto para o dia 18 de março, às 11h, no Centro Cultural 
Professor Horácio Macedo (Roxinho), na Cidade Universitária. 
Dia 19/3, às 17h, no Salão Pedro Calmon, Praia Vermelha. 
Dia 21/3, às 15h, no Campus UFRJ-Macaé Professor Aloisio Teixeira 
(Auditório Cláudio Ulpiano). 
Dia 25/3, às 10h, no Campus Duque de Caxias Geraldo Cidade – Bloco A. 
Dia 26/3, às 16h, na Faculdade de Direito, no Centro. 
Dia 27/3, às 11h, no Auditório Rodolpho Paulo Rocco, Cidade Universitária. 

Fotomontagem: Sintufrj

PESQUISA. Bartholo, Denise e Rosa Mattos encabeçam as chapas que vão se submeter à pequisa na comunidade universitária

abril. Se houver segundo turno, 
ele se dará nos dias 15, 16 e 17 de 
abril. A divulgação dos resultados 
está prevista para 18 de abril.
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Um técnico-administrativo
à frente do IPPMG
A eleição para diretor-

-geral do Instituto de 
Puericultura e Pediatria 

Martagão Gesteira (IPPMG) 
foi apurada na sexta-feira, 
22, com a vitória da chapa 
única “Por um IPPMG forte”, 
encabeçada pelo enfermeiro 
Bruno Leite para diretor-geral 
e por seu vice, Mário Marques, 
que é médico. 

A chapa obteve 415 votos e 
dirigirá o instituto pelos pró-
ximos quatro anos. A gestão 
pretende aprimorar os proces-
sos de trabalho internamente 
por meio da reorganização de 
procedimentos,  defendendo o 
funcionamento do complexo 
hospitalar de forma plena e 
em conjunto com os outros 
hospitais e institutos médicos 
da UFRJ. 

O IPPMG vem sendo che-
fiado há quase 3 anos pelo 
técnico-administrativo Bruno 
Leite, contrariando a realidade 
da maioria dos institutos e 
centros de universidades fe-

Instituto bem avaliado é referência pediátrica no estado e se destaca também na formação acadêmica

derais, que geralmente têm à 
frente professores. Ele assumiu 
a direção geral do instituto em 
2016, quando o então diretor 
Edimilson Migowski se afastou 
para assumir a direção do 
Instituto Vital Brazil. Bruno 
Leite era, então, vice-diretor.

Sob a batuta de Bruno, o 
IPPMG, referência em pedia-
tria, é uma das unidades da 
UFRJ mais bem avaliadas pela 
comunidade universitária.  
Um dos aspectos de destaque 
do instituto são os avanços na 
área acadêmica. 

Os números confirmam. 
Em 2018, passaram pelo ins-
tituto 1.020 alunos de gradu-
ação em Medicina, 500 alunos 
graduandos de outras áreas da 
saúde, 81 residentes médicos, 
28 residentes multiprofissio-
nais, 27 alunos de mestrado 
stricto sensu e 60 docentes 
atuantes. Além disso, 227 
projetos foram aprovados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) só no ano passado. O 

mestrado e a revista científica 
do IPPMG foram recuperados 
após 21 anos. 

“Somos a única emergên-
cia pediátrica aberta 24h. A 
população ao redor tem acesso 
à nossa emergência, com 
classificação de risco e 30 es-
pecialidades atuantes na área 
da pediatria”, informa Bruno, 
“Aqui no hospital também 
temos cerca de 55 crianças 
diagnosticadas com leucemia 
em tratamento, com índice 
de cura em 80%”, completa o 
enfermeiro, satisfeito com o 
sucesso do combate à doença 
no IPPMG. 

Entusiasmado com o cres-
cimento e o reconhecimento 
acadêmico do instituto, Bruno 
Leite anuncia a realização do 
4° Congresso de Pediatria da 
UFRJ, que será de 4 a 6 de abril, 
no hotel Windsor, na Barra. 
Pelo hospital ser referência 
na área, há muitos inscritos 
para o congresso de fora de 
Estado do Rio. BRUNO LEITE. Reconhecimento da comunidade nas urnas

Foto: Renan Silva

Insalubridade: comunicado 
Na prévia deste mês, a categoria voltou a receber os adicionais ocupacionais, por efeito do manda-

do de segurança impetrado pelo Sintufrj. Segundo nota oficial divulgada pela Reitoria, o Ministério 
da Economia negou a emissão de folha suplementar e, portanto, os atrasados serão pagos apenas 
na folha do próximo mês. No entanto, alguns sindicalizados entraram em contato com o Sindicato 
acusando o recebimento de um percentual mais baixo. Questionamos imediatamente a Reitoria, 
que reconheceu erros no processamento das informações no sistema, gerando um número ainda 
desconhecido de servidores que receberam um percentual maior ou menor do que o que têm direito. 
A Reitoria informou que está providenciando as correções. O Sintufrj permanecerá acompanhando a 
situação e informando a categoria.

Ass: Sintufrj
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