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Milhares de pessoas ocuparam as ruas do país na quinta-feira, 30 de maio.
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DOIS PONTOS

Com muita tristeza co-
municamos o falecimento 
do companheiro  Paulo Ubi-
rajara de Jesus, ocorrido no 
dia 28 de maio. Ex-dirigente 
do Sintufrj, sua trajetória na 
UFRJ foi marcada por de-
dicação ao trabalho e pela  
luta política em defesa de 
direitos para a categoria e 
da universidade pública, 
gratuita e de qualidade. Por 
32 anos ele atuou na biblio-
teca do Instituto de Filoso-
fia e Ciências Sociais (IFCS), 

INSALUBRIDADE

Seu adicional foi cortado? Procure o Sintufrj
Os sindicalizados que ti-

veram o adicional de insa-
lubridade cortado devem 
procurar o Sintufrj muni-
dos de cópia dos seguintes 
documentos: Carteira de 
Identidade, CPF, compro-
vante de residência, 12 
últimos contracheques e 
a íntegra do processo que 
motivou o corte (disponí-
vel no Departamento de 
Pessoal da  unidade), como 
também de procuração, 
declaração de hipossufi-

ciência e da ficha de infor-
mação, que serão disponi-
bilizadas no site do Sintufrj: 
www.sintufrj.org.br.  

O setor Jurídico Traba-
lhista e o assessor técni-
co de segurança no tra-
balho farão a análise dos 
processos. Para os casos 
em que os cortes foram 
realizados indevidamen-
te, eles prepararão os 
contralaudos para em-
basar os recursos à Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4) 

e, se for necessário, às 
ações judiciais. 

Entrega de documentos
Na sede do Sintufrj (Fun-

dão) e na subsede sindical na 
Praia Vermelha: de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h; 
na subsede sindical no Hos-
pital Universitário (Fundão): 
às terças e quintas-feiras, das 
9h às 16h; na UFRJ-Macaé: 
ainda não há data para o 
plantão do Jurídico no cam-
pus no mês de junho. 

26,05%

Até 5 de julho é o prazo 
para ajuizamento de ações

Para atender todos que 
tiveram a rubrica dos 26,05% 
(Plano Verão) cortadas do 
contracheque em dezembro 
de 2018, a direção do Sin-
tufrj abriu novo prazo para 
ajuizamento de ações visan-
do à recuperação do índice: 
até 5 de julho.

Os sindicalizados de-
vem encaminhar a docu-
mentação necessária ao 
Sintufrj preferencialmente 
pelo e-mail 26.05@sintufrj.
org.br . A resposta que será 
enviada servirá como com-
provante de entrega dos do-
cumentos. 

Documentos – Cópia da 
Carteira de Identidade e do 
CPF; comprovante de resi-
dência em nome do sindi-

calizado; cópias dos contra-
cheques emitidos a partir 
de novembro de 2018 e das 
fichas de informação, pro-
curação e declaração de hi-
possuficiência preenchidas 
e assinadas. 

Fichas – Estão disponí-
veis no link, que deverá ser 
acessado na página do Sin-
tufrj na Internet (www.sin-
tufrj.org.br). 

Ajuda – Quem tiver di-
ficuldade em enviar os do-
cumentos por e-mail po-
derá fazê-lo pessoalmente 
na sede do Sintufrj até 3 de 
julho, às segundas, terças 
e quartas-feiras, das 9h às 
14h. Endereço: Praça Jorge 
Machado Moreira, s/n, Ci-
dade Universitária (Fundão). 

Jogaço contra 
a reforma da 
Previdência 

A bola vai rolar no dia 6 de junho 
(quinta-feira), no campo da Prefeitura 
da UFRJ, na Cidade Universitária, em 
uma partida de futebol disputada por 
técnicos-administrativos em educação, 
a partir das 15h, contra a reforma da 

Previdência Social. 
O evento foi organizado pela Coorde-

nação de Esporte e Lazer do Sintufrj e faz 
parte das ações políticas da direção sin-
dical na luta em defesa da aposentadoria 
de todos os trabalhadores brasileiros.   

Nota de falecimento
onde fez grandes amigos e 
admiradores entre os estu-
dantes de várias gerações. 
Nossa eterna gratidão ao 
companheiro Paulinho, que 
será sempre lembrado com 
carinho e respeito.  

Na mesma semana os 
técnicos-administrativos se 
despediram da companhei-
ra Jurema dos Santos Alves, 
57 anos. Ela fez parte do Con-
selho Fiscal do Sintufrj e desde 
1989 era servidora da UFRJ. 
Casada, deixa quatro filhos. 

Foto: Internet
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Mais de cem mil marcham no Rio 
Estudantes e trabalhado-

res da educação deram 
mais uma demonstra-

ção de força, na quinta-feira, 
30 de maio, na segunda edi-
ção da mobilização nacional 
contra os cortes na educação 
e a reforma da Previdência. 

Foi também mais uma 
vitoriosa preparação para a 
greve geral de 14 de junho. 
Milhares de pessoas foram 
às ruas em todo o país se 
manifestar, com  indignação 
e revolta, contra as “desme-
didas” do presidente Jair 
Bolsonaro e seus ministros. 

São Paulo, Belo Horizon-
te, Recife, Distrito Federal, 
entre outras cidades, reuni-
ram mais de um milhão de 
pessoas. No Rio de Janeiro, 
mais de 100 mil estudantes, 
educadores e trabalhado-
res de outras categorias 
ocuparam parte de uma 
das pistas da Avenida Presi-
dente Vargas e a Candelária 
antes de iniciar a marcha 
pela Avenida Rio Branco em 
direção à Cinelândia. 

“Dia 14 será maior”, 
repetiam os dirigentes da 
União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), da União 
Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (Ubes) e da 
Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos (ANPG), os 
organizadores da mobiliza-
ção, em referência à greve 
geral de 14 de junho contra 
a reforma da Previdência.

Mais de um milhão de pes-
soas ocuparam as ruas no 
#30M. A resposta aos cortes no 
orçamento da educação e às de-
clarações desastrosas de Bolsona-
ro e seu ministro – que chegou a 
divulgar um patético vídeo reche-
ado de erros de concordância e 
informações mentirosas enquan-
to segurava um guarda-chuva ao 
som da música-tema de “Cantan-
do na Chuva” – veio com a força 
da juventude e dos trabalhadores: 
uma explosão de faixas e cartazes 
coloridos, palavras de ordem irre-

Educação é termômetro da indignação 
verentes e muita gente em movi-
mento contra o governo.

Os atos do dia 30 engoliram as 
manifestações chapa-branca do dia 
26. O imenso coro popular pediu 
mais investimentos, defendeu as 
pesquisas e a produção de conhe-
cimento, criticou duramente o go-
verno e produziu belíssimas cenas 
que contrastam radicalmente com 
a barbárie de domingo, quando 
apoiadores do governo chegaram 
a arrancar uma faixa em defesa da 
educação da fachada de uma uni-
versidade pública para, em seu lu-

gar, homenagear o astrólogo Olavo 
de Carvalho, transformado em guru 
pela direita rastaquera.

Contra a parede, o governo re-
agiu com autoritarismo. O minis-
tro Weintraub, do MEC, exortou 
a população a denunciar profes-
sores que estariam “obrigando” os 
estudantes a participar dos atos. 
Ameaçou trabalhadores de demissão, 
vomitou verborragia reacionária de 
quinta categoria e permaneceu sem 
enfrentar a dura realidade: seu tra-
balho é um lixo e a maioria do povo 
brasileiro repudia o corte de verbas.

As belíssimas manifestações 
de ontem elevaram a temperatu-
ra e a expectativa sobre a greve 
geral do dia 14 de junho. Em mo-
mentos de crise, o cenário político 
se altera em saltos. Parcelas cada 
vez mais amplas da população 
repudiam a perseguição à educa-
ção promovida por Bolsonaro e 
sua gangue, a tentativa de acabar 
com a aposentadoria e assumem 
uma posição de autodefesa. Cabe 
ao movimento jogar energia má-
xima na organização da indigna-
ção. O país precisa parar!

EDITORIAL

DA CANDELÁRIA, milhares de manifestantes desceram a Avenida Rio Branco até a Cinelândia, encerrando o protesto

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, estudantes e professores fazem caminhada entre o IFCS, no Largo de São Francisco, e a Candelária

Fotos: Renan Silva
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“bandidagem”

N

A

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ

UFRJ viveu ciclo de expansão
Crescimento do número de estudantes exigiu ingresso de mais técnicos-administra� vos e professores

este ambiente de 
cortes severos e ata-
que à universidade 

pública, é inescapável a 
comparação com os anos 
recentes nos quais a UFRJ 
viveu seu ciclo de expansão. 
Em 10 anos (de 2007 a 2017), 
o número de estudantes 
cresceu quase 30 por cento.

Para atender a esta am-
pliação, mais professores 
(35%) e técnicos-administra-
� vos (10%) ingressaram nos 
quadros da maior universi-
dade federal do país. 

A criação de cursos se 
mul� plicou. Foram criadas 
90 habilitações em gra-
duação e 15 programas de 
pós-graduação. O Plano de 
Reestruturação e Expansão 
da UFRJ (2007-2012) possi-
bilitou a criação de dois no-
vos campi: Macaé e Xerém 
(atual Duque de Caxias). 

O professor Hélio de 
Ma� os Alves viveu o ciclo de 
inves� mentos como prefeito 
da Cidade Universitária. “Os 
anos em que Aloísio Teixeira 
esteve à frente da Reitoria da 
UFRJ coincidiu com os oito 
anos do mandato de Lula 
na Presidência da República. 
Foi o período onde mais se 
inves� u na expansão e de-
mocra� zação do acesso ao 
ensino superior brasileiro na 
era  republicana”, ele registra 
num ar� go escrito para a 
revista Carta Maior.

Aloísio assumiu o coman-
do da UFRJ (entre 2003 e 
2011) com um orçamento 
anual de R$ 35 milhões, sem 
qualquer recurso para inves-
� mentos. “Realidade essa 
que mudou ao longo dos oito 
anos com a polí� ca de apoio 
ao ensino superior do gover-
no federal, principalmente 
com a chegada de Tarso 
Genro e Fernando Haddad 
ao Ministério da Educação”, 
relata o ex-prefeito.

“Ao final do segundo 
mandato, os recursos or-
çamentários chegaram a 
aproximadamente R$ 480 
milhões, dos quais R$ 150 
milhões eram para inves� -
mentos em prédios e obras 
de infraestrutura”, informa  
Hélio de Ma� os.

Perfi l
Na versão preliminar do 

Plano de Desenvolvimento 
Ins� tucional de 2018 (PDI) 
produzida na atual gestão, 
a Reitoria aponta: “A expan-
são de cursos e concursos 
possibilitou um virtuoso 
soerguimento das universi-
dades federais brasileiras, 
ampliando o número de 44 
para 63 universidades. Por 

Fonte: PDI/UFRJ

NÚMEROS AUSPICIOSOS
Plano de Reestrutura-
ção e Expansão da UFRJ 
(2007-2012) criou dois 
novos campi: Macaé e 
Xerém (atual Duque de 
Caxias). 

Entre 2006 e 2015 fo-
ram criadas 90 habili-
tações em graduação e 
15 programas de pós-
-graduação. 

meio de cotas, da ampliação 
das vagas do Sisu (Sistema 
de Seleção Unifi cada geren-
ciado pelo MEC), as univer-
sidades públicas mudaram 
muito rapidamente o perfi l 
social de seus estudantes. O 
maior aporte de recursos de 
custeio e de inves� mentos 
garan� u melhores condições 
para os novos programas, 
cursos e campi. As univer-
sidades viveram anos de 
melhorias e de renovação, 
especialmente importan-
tes no que diz respeito à 
ampliação de concursos 
para servidores docentes e 
técnicos-administra� vos”. 

A expansão atendeu tam-
bém a demandas sociais 
por novas áreas de conhe-

cimento, como os cursos de 
Relações Internacionais e 
Defesa, Biotecnologia e Na-

Desde 2006, a UFRJ ex-
pandiu em mais de 20 mil 
o seu número de estu-
dantes (17.583 estudan-
tes de graduação e 2.496 
de pós-graduação), um 
crescimento de 50%. 

O corpo docente aumen-
tou em 34,6% e o de 
técnico-administrativo 
em  9,3%.

notecnologia, Física Médica, 
Saúde Cole� va, Dança, Gas-
tronomia e Biblioteconomia.

Arte: Jamil Malafaia
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A
MARIANA OLIVEIRA, estudante da UFRJ, uma das beneficiadas pelas cotas

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ

Os inves� mentos e a adesão à polí� ca de 
cotas resultaram na democra� zação do 
acesso à universidade

GRADUAÇÃO

Perfil de 
estudante 
muda

versão preliminar 
do Plano de De-
senvolvimento Ins-

titucional (PDI) de 2018 
elaborado pela equipe de 
Roberto Leher não deixa 
dúvidas:  “A expansão, 
acompanhada pela adesão 
à política de cotas, possi-
bilitou a entrada de mais 
estudantes de baixa renda, 
de negros e de estudantes 
pauperizados provenien-
tes das escolas públicas”.

O documento observa 
que os novos cursos no-
turnos permitiram que 
mais estudantes traba-
lhadores ingressassem na 
universidade. “Os cursos 
criados nos novos polos 
(agora campi) de Macaé 
e Xerém (atual Duque de 
Caxias) e os novos cursos 
a distância (...) abriram 
mais as portas da UFRJ 
para segmentos da popu-
lação que enfrentavam 
dificuldades diversas para 
o ingresso no ensino supe-
rior”, diz o documento da 
Reitoria.

Na pós-graduação e 
pesquisa (também com-
parando o período entre 
2007 e 2017), foram cria-
dos 46 novos programas, 
com “ampliação do diálogo 
com a sociedade, com foco 
em temas como energia 

Orçamento 
As verbas de custeio para efe� va manutenção passaram de R$ 1 bilhão em 2003 
para R$ 5 bilhões em 2013. A par� r de 2014, o decréscimo foi constante, porém com 
universidades que dobraram suas matrículas.

(petróleo, gás, biocombus-
tíveis, alternativas reno-
váveis), recursos hídricos, 
agricultura,  educação, 
saúde pública, territórios, 
reforma urbana, biodiver-
sidade, mudanças climáti-
cas, tecnologias, direitos 
humanos, cultura e arte”, 
segundo o documento. 

Entre 2008 a 2016, 27 
cursos de mestrado profi s-
sional entraram em funcio-
namento.

Piora
Para o pró-reitor de 

Graduação, Eduardo Serra, 
“a UFRJ respondeu bem 
à iniciativa do governo 
da época de promover 
o desenvolvimento (da 
educação superior), em 
particular na universidade 
pública. A orientação era 
aumentar o número de 
vagas, criar novos cursos, 
cursos à noite, e expandir 
para o interior e democra-
tizar o acesso. Vieram as 
ações afirmativas, como a 
política de cotas, e os nú-
meros da graduação cres-
ceram significativamente”. 

“No entanto”, acres-
centa ele, “as verbas não 
acompanharam esse cres-
cimento, assim como o 
número de docentes e de 
técnicos-administrativos 
necessários”.

Fonte: PDI/UFRJ

O número de estudantes matriculados na graduação teve crescimento de 36,7% 
entre 2007 e 2017.  

Foram criados 37 novos cursos no período, entre os quais sete noturnos, quatro 
a distância, nove em Macaé e três em Xerém. O total é de 165 cursos: 161 cursos 
regulares e quatro na modalidade de ensino a distância.

Arte: Jamil Malafaia

Foto: Renan Silva
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OS TEMPOS SÃO OUTROS

Os números na era Lula e Dilma
Foram criadas 18 universidades federais, 173 campi e duplicado o número de alunos de 505 mil em 2003 para 932 mil em 2014

os governos Lula 
(2003 a 2010) e Dil-
ma Rousseff  (2011 a 
2016) houve expres-

siva expansão da educação 
pública: universidades pú-
blicas e ins� tutos federais 
foram levados para o inte-
rior; foram criadas 18 novas 
universidades federais e 173 
campi, duplicando o número 
de alunos de 505 mil em 
2003 para 932 mil em 2014 
e foram implantados mais 
de 360 ins� tutos federais 
em todo o país.

Em 2002, existiam 45 
universidades e 148 campi. 
Em 2015, já eram 63 uni-
versidades e 321 campi. 
Houve aumento de recursos 
de pessoal, custeio e de 
capital entre 2007 e 2012, 
úl� mo ano de vigência do 
Reuni (Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais). 

Além de expressivo fi nan-
ciamento, alguns programas 
se popularizaram e resulta-
ram em expressivo aumento 
da entrada de jovens na 
universidade: na rede pú-
blica, a principal estratégia 
para melhorar o acesso foi 
o Reuni, o programa de ex-
pansão lançado em 2007. O 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni), implantado 
em 2005, benefi ciou estu-
dantes oriundos das escolas 
públicas de ensino médio, 
disponibilizando bolsas de 
estudo integrais e parciais 
de 50%. 

O Fundo de Financiamen-
to Estudan� l do Ensino Supe-
rior (Fies), criado em 1999, 
é para estudantes de baixa 
renda matriculados em ins-
� tuição par� cular. Em 2017, 
o Brasil tinha 2.887.768 
estudantes com algum � po 
de fi nanciamento ou bolsa, 
o equivalente a 33% do total 
de matriculados.

N

Crescimento  
Em 2003, quando Lula 

assumiu o governo, o Bra-
sil � nha 3,94 milhões de 
estudantes no ensino su-
perior. Dados do Censo da 
Educação Superior de 2009 
mostram que esse con� n-
gente chegou perto dos seis 
milhões – um crescimento 
de 65% nas matrículas. Uma 

grande parte (75%) nas ins� -
tuições privadas, ampliando 
as polí� cas de inclusão.  Em 
2012, foi para sete milhões.

Desde 2004, foram 12 
anos consecu� vos de au-
mento real dos inves� men-
tos na educação, culminan-
do com o total de R$ 127,9 
bilhões em 2015 (ou R$ 
137,2 bilhões, em termos 
reais). Destaca-se o aumen-
to entre 2008 e 2013, quan-
do os valores pra� camente 
dobraram, saltando de R$ 
66,7 bilhões para R$ 126,7 
bilhões, já com a correção 
infl acionária.

A proporção de gastos 
em educação em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) 
também cresceu entre 2006 
e 2013, passando de 4,9% 
para 6,2%, segundo dados do 
Ins� tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Em 2008, foram rea-

ESTUDANTES no campus do Fundão. Cidade Universitária ganhou 
equipamentos urbanos para atender a comunidade universitária

LULA. Em , no início do mandato, o presidente 
esteve na UFRJ para inauguração de laboratório

O número de docen-
tes nas universidades 
federais dobrou entre 
2005 e 2015 – mais de 
83 mil –, e também o 
de técnicos-adminis-
tra� vos: em 2005 era 
aproximadamente de 
60 mil, e em 2015 che-
gou a um pouco mais 
de 105 mil (dados do 
PDI/UFRJ)

lizados concursos públi-
cos para mais de seis mil 
professores e quatro mil 
técnicos-administrativos 
para receber os 196.725 
alunos novos que entraram 
nas 56 universidades fede-
rais em 2009, segundo o 

ex-reitor da UFBA Naomar 
de Almeida Filho. Segundo 
o professor,   considerando 
todo o período do governo 
Lula, a taxa média de cres-
cimento de matrículas nas 
universidades federais foi 
de 11% ao ano.

Foto: Renan Silva
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Informes JurídIcos 

Por força de uma limi-
nar obtida na Justiça 
pelo Jurídico Civil do 

Sintufrj, um menor, filho de 
uma sindicalizada, está rece-
bendo atendimento médico 
em casa pelo sistema “home 
care”, sob pena de multa 
diária de R$ 500. A medida 
foi necessária porque a ope-
radora de plano de saúde 
havia se negado a oferecer 
o serviço. 

Esse é um direito de 
todo usuário de plano de 
saúde, porque o regime de 
internação por home care 
não é capricho do pacien-
te e, sim, indicação médica 
para resguardar a saúde e 
propiciar o adequado trata-
mento ao enfermo.

O que é oferecido 
Home care significa 

“atenção à saúde no domi-
cílio”. O sistema possibilita 
ao paciente ser “internado” 
em sua própria residência, 
com o cuidado intensivo e 
multiprofissional como se 
estivesse num hospital. É 
uma modalidade que tem 
se revelado opção segura 
e eficaz, direcionada a pa-
cientes portadores de do-
enças crônicas ou agudas.

Liminar manda plano de saúde pagar 
atendimento domiciliar a paciente

Às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h. Agende o seu atendimento pelos seguin-
tes telefones: (21) 3938-6149 e 3938-6150.

 
Errata – O sobrenome da advogada do Sintufrj não é Marques, conforme foi grafado 

na matéria publicada na página 2 da edição 1292 deste jornal. O correto é Mara Vasquez. 

Faça contato
Para falar com o Jurídi-
co do Sintufrj, é só ligar 
para Alexandre Souza 
pelo telefone (21) 3194-
7133 e agendar o atendi-
mento.

Plantão trabalhista na subsede no HU

O Departamento Jurídico 
atua contra os atos discrimi-
natórios praticados sem a 
devida fundamentação e 
avaliação correta. Um dos 
recentes casos foi este:   

Aprovado nas provas 
objetiva e discursiva para 
o Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-RJ), um servidor 
da UFRJ foi desclassificado 
no exame de aferição de 
autodeclaração como pes-
soa preta ou parda, com a 
justificativa de não apre-
sentar traços fenotípicos 
raciais que permitissem seu 
enquadramento entre os 
que concorriam às vagas no 
concurso reservadas a co-
tistas. Importante ressaltar 
que esse trabalhador consta 
como pardo no cadastro in-
terno da universidade. 

O Jurídico Civil do Sintu-
frj entrou com ação contra a 
negativa da autodeclaração 
do servidor por falta de fun-
damentação plausível. De 
acordo com o advogado da 
causa, a banca examinadora 
do concurso não fundamen-
tou adequadamente a deci-
são que indeferiu o servidor 
na lista de concorrentes às 
vagas reservadas pela Lei nº 
12.990/2014 e obteve limi-
nar favorável.

Por força da liminar, o ser-
vidor continua concorrendo 
a uma das vagas reservadas 
pela Lei nº 12.990/2014 até 
que sejam esclarecidos os 
critérios utilizados pela ban-
ca examinadora para justifi-
car a desqualificação da sua 
autodeclaração como pes-
soa parda. 

Os beneficiários, ao 
procurarem seu plano 
de saúde para que au-
torize a internação do-
miciliar, na maioria das 
vezes recebe um não 
como resposta. A justi-
ficativa da operadora é 
que o tratamento domi-
ciliar não consta do seu 
contrato, mesmo sendo 
vantagem para ela e para 
o paciente. 

Não aceite o ‘não’ 
As negativas dos planos 

de saúde contrariam a pró-
pria indicação médica, isso 
porque não cabe à operado-
ra escolher o procedimento 
que será prescrito ao pacien-
te. Assim, deve-se respeitar a 
prescrição da equipe médi-
ca, a única responsável pelo 
tratamento indicado.

Procure o Sintufrj
Diante da negativa dos 

Cotas para 
cargo público

Atualmente no Brasil 
mais de 1 milhão de pes-
soas recebem atenção do-
miciliar, seja atendimento 
(cuidado ambulatorial re-
sidencial) ou internação 
(hospitalização em casa). 
Os números são do censo 
do Núcleo Nacional das 

Empresas de Serviços de 
Atenção Domiciliar (Nead).

O que explica esse au-
mento pela procura dos 
serviços domiciliares é o 
fato de o home care ser um 
sistema que traz inúmeras 
vantagens tanto para o pa-
ciente – que corre menos 

risco de infecção, conta 
com a presença constante 
de seus familiares e com o 
conforto de sua residência 
– como para a operadora 
de saúde, na medida em 
que é menos custoso que 
o regime de internação 
hospitalar.

planos de saúde, os pa-
cientes e consumidores 
não possuem outra so-
lução a não ser buscar 
o Poder Judiciário para 
que seja concedido o 
tratamento que melhor 
atende às suas necessi-
dades. O Jurídico Cível 
do Sintufrj encontra-se 
à disposição para escla-
recimentos de dúvidas 
sobre o tema.
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No dia 2 de junho 
completa nove me-
ses do incêndio que 

devastou o Museu Nacio-
nal. Em tempos de obscu-
ridade e cortes de verbas 
– o museu teve R$ 12 mi-
lhões cortados pelo MEC 
–, não há nada mais louvá-
vel do que reafirmar a im-
portância histórica dessa 
unidade acadêmica. E foi o 
que fizeram os estudantes 
do 7º período de Museo-
logia da Unirio, ao organi-
zarem a exposição “Museu 
Nacional: O museu que 
vive em nós”. 

A exposição recupera a 
trajetória do Museu Nacio-
nal com fotos, documentos 
e materiais. A instalação ar-
tística panapaná, represen-
tando o  voo sincronizado 
das borboletas – que ocu-
pava um lugar de destaque 
na exposição “Conchas, Co-
rais, Borboletas” no museu, 
inaugurada em outubro 
de 2013 –, foi reproduzida 
pelos estudantes em seu 
trabalho de conclusão de 
curso.

 

O museu que vive em nós
Iconografia e documentos em exposição organizada por estudantes de Museologia da Unirio homenageiam a trajetória do Museu Nacional 

ALUNOS DA UNIRIO

Memórias  
O Museu Nacional povoa 

o imaginário de muita gente 
que teve a oportunidade de 
percorrer suas salas e expo-
sições. Também são muitas 
as lembranças para os pro-
fissionais que tiveram a pos-
sibilidade de desenvolver 
trabalhos em várias áreas na 
unidade. Experiências que 
unem e mesclam expecta-
dores e atores foram rela-
tadas na mesa-redonda que 
marcou a abertura da expo-
sição, no dia 29 de maio, no 
auditório do Centro de Ciên-
cias Exatas e de Tecnologia 
da Unirio, que contou com a 
participação de professores 
e trabalhadores ligados ao 
museu. 

Cláudia Rodrigues, di-
retora durante oito anos 
do Museu Nacional e atu-
almente coordenadora da 
a equipe que trabalha na 
recuperação e restauração 
de itens do acervo e do pró-
prio prédio, fala emocio-
nada: “Somos resistência e 
temos que ter um olhar do 
que vemos hoje, porque (o 

museu) não é lugar só de 
destruição, mas também de 
descobertas”. 

Houve ainda um deba-
te com professores e espe-
cialistas. 

Serviço
O museu continua muito 

vivo, e desde o incêndio vá-
rias atividades têm sido reali-
zadas para ressaltar a história 
e a produção da instituição 
mais antiga do país e uma das 
mais importantes do mundo, 
como a exposição organizada 
pelos alunos da Unirio, que 
ficará aberta até 10 de junho.

Museu Nacional vive – 
No Espaço Cultural do Centro 
de Ciências Humanas e So-
ciais – CCH, da Unirio (Av. Pas-
teur, 458, Urca), de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 20h, e 
aos sábados, das 10h às 16h. 
A entrada é gratuita.

Aniversário – Nos dias 8 
e 9 de junho, o Museu Na-
cional comemora seu 201° 
aniversário, na Alameda das 
Sapucaias, dentro da Quinta 
da Boa Vista, das 10h às 16h. 
Entrada gratuita.

Em nota, a Reitoria da 
UFRJ fez uma contestação 
ao ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, que 
gravou no dia 30 de maio 
um vídeo com uma perfor-
mance musical para tratar 
dos recursos destinados 
ao Museu Nacional. O 
MEC cortou R$ 12 milhões 
da verba de recuperação 
da unidade, mas ele foi a 
público dizer que era uma 
“chuva de fake news”. 

 “Seu comportamento 

UFRJ contesta ministro
e declarações estão em 
desconformidade com o 
ethos acadêmico prati-
cado pela comunidade 
científica e pela Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro, da qual o museu 
faz parte. A UFRJ solicita-
rá ao ministro que preste 
esclarecimentos sobre o 
trecho em que menciona 
o reitor, afirmando que 
este "não conseguiu ex-
plicar" o ocorrido, diz o 
documento.
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EXPOSIÇÃO COM FOTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS organizada por estudantes da Unirio mantém viva a trajetória do Museu Nacional, incendiado em 2018
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