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DOIS PONTOS 

Está à disposição dos titulares o comprovante 
de despesas médicas e/ou odontológicas no 
site da Allcare Benefícios 
(www.allcarebeneficios.com.br). 

Siga o passo a passo:

1 - Entrar no site e, na parte superior, clicar em ACESSE.
2 - Portal do beneficiário.
3 - CADASTRE-SE.
4 - Preencher os dados solicitados.
5 - Clicar em DEMONSTRATIVO IR.
6 - Selecionar o ano.

Beneficiários dos 
planos Amil Saúde e 
Dental e Unimed

O Minerva Assanhada, 
o bloco da UFRJ que rei-
nicia sua história neste
carnaval, vai estender
sua programação para
depois da folia. A festa
que anuciamos para 19
de fevereiro foi adiada,
mas confira a progra-
mação que vem por aí:

• Quinta-feira, 5 de
março, às 16h: em
frente ao prédio do
DCE Mário Prata, na
Praia Vermelha.

• Sexta-feira, 13 de
março, às 16h: con-
centração na Reitoria
e o bloco segue até
o Centro de Ciências
da Saúde (CCS), no
Fundão.

• Sexta-feira, 20 de
março, às 16h: con-
centração em fren-
te ao prédio do DCE
Mário Prata, na Praia
Vermelha.

Petroleiros: a greve que a Globo esconde
Até a sexta-feira, 14, mais 
de 20 mil petroleiros esta-
vam em greve pelo país. O 
movimento foi iniciado no 
dia 25 de janeiro, no Para-
ná. O movimento grevista 
atingiu 53 plataformas, 23 
terminais, 11 refinarias e 
mais 23 outras unidades 
operacionais e 3 bases 
administrativas em todo o 
Sistema Petrobras.

A greve foi motivada 

pelo anúncio, no fim de 
janeiro, do fechamento 
da fábrica de fertilizantes 
Araucária Nitrogenados, 
uma subsidiária da esta-
tal localizada no Paraná. O 
encerramento da unidade 
deve resultar em 396 de-
missões. A greve é tam-
bém uma resposta à atual 
gestão da Petrobras, que 
não está medindo esforços 
para vender a empresa.  SÃO MAIS DE 20 DIAS DE GREVE. Mas os veículos de comunicação não noticiam

Com pesar informamos 
o falecimento do compa-
nheiro Sergio Vila Real,
ocorrido na quinta-feira,
13. Ele trabalhava há mais
de 20 anos na Escola de
Educação Física e Despor-
tos da UFRJ e seu desapa-
recimento inesperado dei-
xou consternado amigos e
colegas de unidade.

Março: Mês dedicado 
às mulheres
Com a celebração em 8 de 
março do Dia Internacional 
da Mulher, a direção do Sin-
tufrj prepara vários even-
tos político-culturais para 
homenagear as compa-
nheiras trabalhadoras da 

UFRJ, incluindo as que 
já se aposentaram e as 
pensionistas, ao longo de 
todo o mês. Fiquem aten-
tos à programação que 
será divulgada no Jornal 
do Sintufrj. 

Nota de 
falecimento

Foto: Internet

Foto: Divulgação
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Implantação da 
CIS e do Conselho 
de Administração 
está entre as 
reivindicações 

CONSUNI

Sintufrj 
cobra 
Reitoria 

NEUZA.  Exposição de 
demandas no Consuni

A direção do Sintufrj cobrou 
da Reitoria, na primeira ses-
são do Conselho Universi-
tário (Consuni) de 2020, na 
quinta-feira, 13, a imedia-
ta instalação da Comissão 
Interna de Supervisão da 
Carreira (CIS) e a urgente 
criação do Conselho de Ad-
ministração – compromisso 
assumido pela atual gestão 
durante a campanha. 

A coordenadora-geral da 
en� dade, Neuza Luzia, elen-
cou demandas de técnicos-
-administra� vos e docentes 
que não estão sendo trata-
das com a devida proprie-
dade pela Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4). 

A palavra foi franquea-
da à dirigente do Sintufrj a 
pedido da nova bancada re-
presenta� va dos técnicos-
-administra� vos em edu-
cação eleita pela categoria, 
que assumiu o colegiado 
nessa sessão. Uma das 
questões levantadas por 
Neuza foi a dos cortes de 
adicionais ocupacionais: “Já 
fi zemos várias reuniões e 

mostramos pelo jornal da 
categoria que a polí� ca da 
PR-4 não é de conceder e, 
sim, de cortar”. O mesmo 
ocorre, segundo a dirigen-
te, com a concessão do in-
cen� vo à qualifi cação dos 
técnicos de nível superior.

Ela ainda alertou a Rei-
toria para a “armadilha 
do ponto eletrônico”: “O 
controle de frequência dos 
trabalhadores técnico-ad-
ministra� vos e docentes 
é um compromisso que a 
UFRJ tem com a socieda-
de e com os usuários da 
universidade. Não há que 
se fazer controle de ponto 
de técnico-administra� vo 
num processo de crimina-
lização de uma categoria. 
Então essa é a sinalização 
que a gente já deu à uni-
versidade”.  

Reivindicações 
De acordo com a coor-
denadora sindical, a PR-4 
está agindo cada vez pior 
em relação aos adicionais 
ocupacionais. “Além da in-

terpretação de sempre ter 
o direito subtraído, a PR-4 
diz que o laudo, quando é 
concedido, não pode re-
troagir; mas quando é re-
conhecido o não direito, o 
técnico-administra� vo ou 
docente tem que devolver 
dinheiro ao Erário, e sem a 
oportunidade de recorrer”, 
disse.  

Em relação ao incen� -
vo de qualifi cação para a 
categoria de nível superior, 
Neuza apontou que a PR-4 
está u� lizando um pare-
cer dado à Universidade 
do Pará (em uma situação 
pontual). “A Reitoria está 
se negando a reconhe-
cer as disciplinas isoladas 
para concessão do direito. 
O Sintufrj apresentou um 
parecer contrário que, in-
clusive, fundamenta a ju-
risprudência, e o próprio 
Superior Tribunal de Jus� ça 
reconhece que o parecer 
concedido à Universidade 
do Pará interpreta errada-
mente a lei da carreira dos 
técnicos”. 

Denise lembra centenário 
Este é o ano do centenário 
da UFRJ, e o acontecimen-
to foi lembrado pela reito-
ra Denise Pires na abertura 
do Consuni com um agra-
decimento emocionado: 
“Agradeço a toda a comu-
nidade universitária que 
construiu essa que é uma 
das mais importantes ins� -
tuições públicas, gratuita e 
de qualidade durante 100 
anos no país, que tem uma 
história da qual muito te-
mos que nos orgulhar”.  

Fora esse momento, a 
sessão foi quente. A sus-
pensão da contratação de 
professores efe� vos e subs-
� tutos e de técnicos-admi-
nistra� vos aprovados em 
concursos e convocados 
pela Pró-Reitoria de Pessoal 
foi um dos assuntos discu� -
dos. 

A direção e a Associação 
de Pais de Alunos do Colé-
gio de Aplicação (CAp) e o 
Setor de Educação Infan� l 
reivindicaram uma solução 
imediata porque há turmas 
sem aula. 

Uma nota de repúdio 
proposta pela Adufrj, e en-
dossada pelo Sintufrj, aos 
úl� mos atos do governo 

Bolsonaro contra a auto-
nomia universitária, a pro-
dução de conhecimento, 
os servidores e os serviços 
públicos foi aprovada por 
unanimidade pelos conse-
lheiros (leia mais no site e 
Facebook do Sintufrj).

A coordenadora do 
Sintufrj propôs que a UFRJ 
organize o mais rápido pos-
sível um encontro com a 
bancada dos deputados 
federais do Rio de Janeiro 
para “que a gente consiga 
mostrar quem vai votar a 
PEC Emergencial, a gravi-
dade do problema”, como 
a proibição de contratação 
de professores e técnicos 
concursados, e “que seja 
sugerido à associação de 
reitores (Andifes) que faça a 
mesma movimentação em 
todo o país”. 

REITORA Denise Pires
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CARTA DE UMA SERVIDORA 
AO MINISTRO PAULO GUEDES

Sr. ministro,
O sr. não me conhece. Meu nome é 

Ana Flavia, sou técnica de enfermagem 
no HUCFF, na UFRJ. Tomei a liberdade 
de escrever para o sr. porque fi camos 
muito indignados aqui no trabalho des-
de que vimos na internet que o sr. nos 
chamou de parasitas. 

Sr. Guedes, o sr. já veio aqui no HU? 
Tem noção de quantas pessoas atende-
mos por semana? Já entrou num cen-
tro cirúrgico pra ver o estresse que é? 
Agora imagina encarar essa pauleira 
em todo plantão? É inacreditável ouvir 
uma ofensa tão rasteira de uma auto-
ridade, quando dedicamos um pedaço 
tão grande de nossas vidas para servir 
ao público com dignidade. 

A irritação aumentou quando vi a 
proposta de cortar até 25% do nosso 
salário pra fazer economia. O sr. já viu 

quanto ganhamos? Eu vi que o sr. ga-
nha mais de 30 mil por mês só de salá-
rio, e ainda ganha mais 8 mil de tí quete 
(acho que no seu caso tem outro nome, 
né? “Auxílio”. Tíquete é pra trabalha-
dor). Olha, ministro, se o sr. cortar só o 
que te pagam em tí quete, economiza 
mais do que cortando 25% do salário 
de 10 servidoras que nem eu.

O povo do sindicato fez até um 
meme comparando o meu salário 
com a dívida daquele empresário da 
Havan que sempre faz propaganda 
do Bolsonaro. Fiquei pasma! Quase 
R$ 170 milhões que ele deve ao INSS 
e à Receita! Se cobrar só a dívida dele, 
economiza mais do que ti rando 25% 
do salário da UFRJ inteira por um bom 
tempo!

Eu ia me despedir, mas lembrei de 
outro absurdo: sua declaração sobre as 
empregadas. Eu não sei se me indignei 
mais pela menti ra ou pelo sr. achar que 
empregada não tem direito de viajar. Tá 
parecendo o ministro da Educação: toda 

vez que abre a boca, sai um disparate. 
Até nos acusar de plantar maconha ele 
já fez. Parece que nunca pisou numa uni-
versidade na vida (acabei de me lembrar 
que nossos colegas da federal da Bahia 
inventaram um novo exame que dá diag-
nósti co de coronavírus em 3 horas. O sr. 
sabia que o exame anterior demorava 2 
dias? Isso parece trabalho de parasita 
ou de trafi cante?).

Me despeço por aqui. Não sei se o sr. 
vai ler minha carta, mas eu não podia 
fi car calada. Tava um nó na garganta 
que me deixou até sem sono. Aqui tem 
gente séria, trabalhadora e que tem 
compromisso com as pessoas. Ninguém 
é parasita não. Aliás, sua mãe não era 
servidora? Porque essa raiva que o sr. 
tem de nós parece trauma. Talvez por 
um mau exemplo dentro de casa. 

Até já, seu ministro (porque o sr. 
ainda vai ouvir muito da gente, que 
ninguém vai levar outra tunga no bol-
so e fi car quieto, sem brigar com os 
senhores).

COMEÇA A MOBILIZAÇÃO PARA O 
XII CONGRESSO DO SINTUFRJ 

Confira as reuniões já agendadas:

Direção Sindical prorroga 
prazo de entrega das teses

A ofensiva de Bolsonaro, Guedes 
e Weintraub contra os trabalha-
dores é um crime contra o Brasil 
e seu povo. O ritmo acelerado da 
conjuntura exige respostas rápi-
das, mobilização e uma política de 
enfrentamento aos ataques mui-
to bem definida. A iniciativa de 
convocação do XII Congresso do 
Sintufrj é uma resposta à neces-
sidade de organizarmos amplos 
debates, atos de rua e campanhas 
em defesa da educação, da sobe-
rania nacional e do serviço públi-
co.

As primeiras reuniões por local 
de trabalho já foram marcadas. O 

 17/02 – 11h: Ipub 
 18/02 – 9h: Polo Universitário 

de Macaé
 18/02 – 11h: Nupem
 20/02 – 10h: IPPMG 
 03/03 – 9h: Gráfica

PAUTA
CONJUNTURA
REFORMA ADMINISTRATIVA
CARREIRA 
PLANO DE LUTAS

calendário de debates prepara-
tórios e a eleição de delegadas e 
delegados ao XII Consintufrj serão 
atualizados diariamente no site 
do Sintufrj, atendendo à dinâmica 
de mobilização das unidades.

Além disso, o prazo para a en-
trega das teses ao XII Consintufrj 
foi prorrogado: as teses devem ser 
entregues até o dia 3 de março na 
sede do Sintufrj ou enviadas para 
o e-mail comunic@sintufrj.org.br. 
Os textos deverão conter até 10 
mil caracteres e serão publicados 
em todas as mídias do sindicato, 
garantindo a ampla circulação de 
ideias entre a categoria.
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Projeto Universidade para os Trabalhadores 2020

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.
d) Extraquadros.
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: 17 a 19 de fevereiro e 02 a 06 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. Pasteur, 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 e Extraquadros 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 20 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 e 1.d deste edital.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO
Conforme definido pelo item 1.a, os servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ terão priorida-
de 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:

8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Para que a Certificação seja concedida, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência;
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:
METODOLOGIA DE PESQUISA (Módulo A)
Compreender e aplicar os princípios da metodologia de pesquisa, a fim de aplicá-los na produção de projetos 
e pesquisas acadêmicas, supondo-se que a partir deste seja possível contribuir com o processo de adaptação 
do estudante, possibilitando ferramentas de inserção na pós-graduação, minimizando suas dificuldades e 
apreensões quanto à produção acadêmico-científica.
REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de textos acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um deles. Discutir 
algumas questões gramaticais que podem incomodar quem escreve, dando 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.
ESPANHOL INSTRUMENTAL 
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua es-
panhola. Serão trabalhados textos autênticos de diferentes tipologias, gêneros e temáticas com o objetivo de 
preparar o aluno para a compreensão leitora, através do uso de estratégias de leitura.
INGLÊS INSTRUMENTAL I
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em Língua 
Inglesa. Serão trabalhados textos autênticos, de diferentes tipologias, gêneros e temáticas, abrangendo 
textos acadêmicos, jornalísticos, documentos administrativos, provas de processo seletivo para cursos de 
pós-graduação, entre outros.
INGLÊS INSTRUMENTAL III 
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ em leitura instrumental de nível intermediário para rea-
lização das provas de língua inglesa em programas de mestrado e doutorado. Ênfase em tradução de textos.

CURSO PREPARATÓRIO PARA MESTRADO E DOUTORADO - EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2020.1

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.
d) Extraquadros.
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: 17 a 19 de fevereiro e 02 a 06 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. Pasteur, 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 sindicaliza-
ção do responsável ou declaração de dependente emitida pelo sindicato).
• Prestadores de serviços e Extraquadros 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 20 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 e 1.d 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 pú-
blico, 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:

8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Para que a Certificação seja concedida, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência;
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:
CURSO DE ESPANHOL INTRODUTÓRIO VISANDO A PRODUÇÃO ESCRITA
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a produção inicial de textos escritos em língua espanho-
la, através da prática da leitura. Estudo de pontos gramaticais necessários à leitura e à produção escrita.
CURSO DE INGLÊS INTRODUTÓRIO VISANDO A COMUNICAÇÃO
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para o desenvolvimento da habilidade oral, através da 
produção inicial e construção de diálogos cotidianos e diálogos úteis ao ambiente acadêmico. Estudo de pontos 
gramaticais necessários para a produção escrita e oral.

CURSOS DE LÍNGUAS – CAPACITAÇÃO/SINTUFRJ - EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2020.1
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“PCCTAE: 15 anos 
de conquista. Car-
reira para quê? 

Por quê? E para quem?” 
foi o tema do encontro das 
Comissões Internas de Su-
pervisão da Carreira (CIS) 
realizado nos dias 8 e 9 de 
fevereiro, que reuniu 115 
técnicos-administrativos de 
37 entidades de base da 
Fasubra e pró-reitorias do 
Fórum Nacional de Pró-Rei-
tores de Gestão de Pessoas 
(Forgepe), em Brasília. 

 “No momento em 
que os servidores pú-
blicos sofrem sistema-
ticamente ataques do 
governo federal, o en-
contro das CIS foi muito 
importante, bem como 
ter as comissões organi-
zadas nas universidades 
é essencial para a defe-
sa dos nossos direitos”, 
disse a coordenadora de 
Educação e Cultura do 
Sintufrj Joana de Ange-
lis, que, junto com dois 
integrantes da oposição, 
representou a categoria 
na UFRJ no evento. 

Sintufrj participa do encontro nacional da CIS

Pressão na Reitoria
Segundo a dirigente, na 
UFRJ não existe mais CIS, 
mas a gestão Sintufrj Res-
significar cobra da Reito-
ria a sua reestruturação. 

“Desde que assumi-
mos a direção do Sindi-
cato trabalhamos para 
isso e participamos de 
todas as reuniões (regio-
nais e nacionais) das CIS 
convocadas pela Fasubra. 
No Conselho Universitá-
rio da semana passada, 

cobramos da  Reitoria a 
reestruturação da CIS e 
a convocação das elei-
ções de seus integrantes, 
porque cabe à institui-
ção tomar essas provi-
dências”, afirmou Joana, 
acrescentando: “A gestão 
Ressignificar reconhece o 
quanto é importante res-
tituir a CIS na UFRJ, e por 
isso financiou também a 
participação da oposição 
neste encontro nacional 
da Fasubra”. 

O representante da 
Unidade Classista, Cícero 
Rabelo, destacou que a 
discussão também é im-
portante para os novos 
servidores. “Eles preci-
sam conhecer a história 
da nossa carreira para 
ajudar a discutir melho-
rias para o PCCTAE ou 
para sua superação”. 

Para Rodrigo Mello, do 
Movimento Luta de Clas-
ses, “as preocupações nos 
debates giraram mais em 

torno do que existe atual-
mente na carreira, em vez 
de buscar novos avanços”.

Um dos compromissos 
assumidos pela Fasubra 
foi colaborar e reestrutu-
rar as CIS nas universida-
des onde elas não exis-
tem ou não funcionem, e 
acompanhar os encontros 
regionais e nacionais das 
comissões.  

Comissões
As CIS foram criadas pela 
Lei nº 11.091, de janeiro de 
2005, que implantou o Pla-
no de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE), e tive-
ram seu funcionamento re-
gulamentado pela Portaria 
nº 2.519 do Ministério da 
Educação e Cultura, em 15 
de julho de 2005, comple-
tando 15 anos em 2020. A 
maior parte das universi-
dades implantou suas co-
missões, inclusive a UFRJ, 
mas, quando o mandato 
dos representantes expi-
rou, a instituição não cha-
mou nova eleição. 

DELEGAÇÕES participantes do encontro das Comissões Internas de Supervisão de Carreira

LUTA POR DIREITOS

STF decidirá sobre Adin que isenta IR de servidores
Na quarta-feira, 19, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
julgará a ação direta de in-
constitucionalidade (Adin) da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) que decidirá sobre 
a extensão da isenção do im-
posto de renda aos servidores 
em atividade portadores de 
doenças graves. Atualmente 
somente os servidores apo-
sentados na mesma situação 
são isentos.

A isenção aos servidores 
aposentados está ampara-
da no inciso XIV do artigo 
6º da Lei nº 7.713/1988 
–, com a redação dada 
pela Lei nº 11.052/2004 
com base em conclusão da 
medicina especializada, e 
mesmo que a doença te-
nha sido contraída depois 
da concessão do benefício.

O Departamento Jurídi-
co do Sintufrj acompanhará 

o julgamento e o resultado 
será imediatamente infor-
mado à categoria pelas mí-
dias da entidade, porque 
essa é uma demanda da 
categoria levada constante-
mente ao Sindicato.  

A legislação que disci-
plina o imposto de renda 
assegura a isenção do tri-
buto sobre os valores das 
aposentadorias ou reforma 
motivada por acidente em 
serviço e os percebidos pe-
los portadores de doença 
profissional ou por alguma 
das moléstias graves descri-
tas na lei. 

A matéria é bastante 
controvertida, com decisões 
favoráveis e desfavoráveis 
dos tribunais, o que justifi-
cou a propositura de uma 
ADI pela Procuradoria-Geral 
da República. 

A ação da PGR questio-

na a constitucionalidade 
do artigo 6º, inciso XIV, da 
Lei nº 7.713 e pleiteia que 
seja reconhecida a incons-

titucionalidade parcial do 
referido dispositivo para 
declarar que, no âmbito de 
sua incidência, está incluí-

da a concessão do benefí-
cio fiscal aos trabalhadores 
com doença grave que per-
manecem em atividade. 

Foto: Fasubra

Foto: Internet

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Corte decide sobre ação nesta quarta-feira, dia 19

CARREIRA
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Reitora rechaça denúncias de erros da 
comissão que verifica candidatos cotistas
Coordenadora da Câmara de Políticas Raciais sustenta que um dos compromissos do trabalho de heteroidentificação é justamente combater o racismo no país

As denúncias veicula-
das pela mídia comer-
cial contra decisões 

adotadas pela Comissão de 
Heteroidentificação da UFRJ 
foram rechaçadas pela rei-
tora Denise Pires de Carva-
lho na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), na 
quinta-feira, 13. 

Dias antes, a universi-
dade publicou nota pública 
explicando como é feito o 
procedimento por caracte-
rísticas físicas e o direito a 
recurso do estudante con-
siderado não apto. 

A Comissão de Hete-
roidentificação analisa os 
autodeclarados pretos e 
pardos aprovados para in-
gresso este ano nos cursos 
de graduação da instituição.

A coordenadora da Câ-
mara de Políticas Raciais 
da UFRJ, Denise Góes, foi 
incisiva ao rebater as acu-

sações de racismo de can-
didatos considerados não 
aptos para ingresso pelo 
sistema de cotas étnicas.

 “A comissão tem o com-
promisso inclusive com a luta 
pela erradicação do racismo 
no Brasil. E a lei de cotas vem 
corroborar com o acesso dos 
negros ao ensino superior. 
Por isso, não podemos ser 
acusados de racistas. Numa 
sociedade em que o racismo 
se manifesta pelo tom da 
pele e não através da origem 
da pessoa, o critério fenotí-
pico tem que ser reafirmado 
para esse acesso”, sustentou.

No Consuni
A reitora fez uma longa ex-
planação sobre o processo 
em curso de heteroidenti-
ficação dos autodeclarados 
pretos e pardos, responden-
do a questionamentos de vá-
rios conselheiros no Consuni. 

“Este era um compromis-
so da atual Reitoria com a 
pauta da diversidade e da in-
clusão, especificamente com 
as cotas étnicas que infeliz-
mente estavam sendo frau-
dadas na nossa universidade. 
Iniciamos a montagem da 
Comissão de Heteroidentifi-
cação porque a lei de 2012 

Nos primeiros três dias o 
número de faltosos entre 
os convocados a se apre-
sentar à Comissão de He-
teroidentifcação chegou 
a mais de 20%. O que in-
dica, segundo a reitora, 
que muitos não acredi-
tavam que a UFRJ agiria 
com seriedade implan-

20% faltam na apresentação
tando a comissão, pois na 
opinião dela “não é normal 
mais de 20% de faltosos”. E 
concluiu dizendo que “nós 
passamos a ser uma insti-
tuição que vê com serieda-
de a lei de cotas”. 

Total de aferidos
Denise Góes informou que 

em quatro dias de tra-
balho (três no Fundão 
e um em Macaé) foram 
analisados quase mil 
candidatos, mas a co-
missão ainda não tem o 
levantamento completo 
dos candidatos consi-
derados aptos e não 
aptos.

não era cuidada na UFRJ, 
enquanto todas as institui-
ções estaduais e federais já 
tinham suas comissões. Por-
tanto, estamos atrasados”, 
disse a reitora.

Recursos serão aceitos 
Toda forma de recurso, se-
gundo Denise Pires, está 

sendo analisada. Ela pediu 
tranquilidade à comuni-
dade universitária, acredi-
tando que haverá muitas 
manifestações contrárias 
nas mídias sociais e entre-
vistas nos jornais. A reitora 
também esclareceu que o 
processo de matrícula dos 
alunos é em março. 

PREPARAÇÃO. Vários grupos se formaram na dinâmica de treinamento dos integrantes da comissão. No detalhe, Denise Pires, que defende o trabalho

Fotos: Renan Silva
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Na primavera deste ano 
de 2020, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) faz 100 anos. O decreto de 
fundação da instituição foi assina-
do pelo presidente Epitácio Pes-
soa em 7 de setembro de 1920. 

O documento sacramentava 
a reunião da Escola Politécnica 
e das faculdades de Medicina 
e Direito do Rio de Janeiro para 
formar a Universidade do Rio de 
Janeiro, lançando as bases do 
que viria se tornar a maior insti-
tuição pública de ensino superior 
do Brasil.

Uma nova etapa da história 
da universidade se deu já no pri-
meiro governo de Getúlio Vargas. 
Dois anos antes do início da dita-
dura do Estado Novo, o então mi-
nistro da Educação e Saúde Pú-
blica do governo Vargas, Gustavo 
Capanema, formou, em julho de 
1935, uma comissão encarrega-
da de estudar sua ampliação.

 Em 1937, a instituição passou 
a denominar-se Universidade do 
Brasil, reunindo 15 escolas ou fa-
culdades e 16 institutos, alguns 
já existentes, além do Museu Na-
cional. 

Precursores
O curso mais antigo entre as uni-
dades fundadoras da UFRJ é o de 
engenharia, precursor da Escola 
Politécnica, que fez 225 anos em 
2017. Já a Faculdade Nacional de 
Direito completou, em 2020, 190 
anos. 

Em 2018, foi a Faculdade 
de Medicina, oriunda da antiga 
Escola Anatômica, Cirúrgica e 
Médica do Rio de Janeiro, que 
completou 210 anos. A Escola de 
Belas Artes, de 1816, e o Museu 
Nacional, de 1818, também co-
memoraram o bicentenário.

Em 1965, com a reforma uni-
versitária, a Universidade do Bra-
sil transformou-se na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Ela 
tem uma estrutura similar à de 
um município de médio porte. 
Formou uma sucessão de perso-
nagens notáveis como Osvaldo 
Aranha, os escritores Jorge Ama-
do e Clarice Lispector, o arquite-
to Oscar Niemeyer, os médicos 
Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, 
entre muitos outros.

Núcleo de unidades fundadoras tem origem nos tempos do Império, mas a UFRJ floresceu na República

Universidade centenária

 3a melhor universidade 
da América Latina

 5 áreas de estudo 
entre as 100 melhores 
do mundo
  

 224 cursos de pós-
-graduação stricto sensu

 455 estudantes em 
intercâmbio
 

 665 estudantes 
estrangeiros

 52.622 estudantes 
de graduação

 4.232 professores

 Mais de 9.000 
técnicos-administrativos

 9 hospitais e institui-
ções de atenção à saúde

 Mais de 1.700 projetos 
de extensão

 52 unidades
 

 1.456 laboratórios

 45 bibliotecas

 13 museus

 13 prédios tombados

UFRJ em 
números

Fo
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GUSTAVO Capanema

FACHADA HISTÓRICA, com a denominação Universidade do Brasil ganha em 1937

EPITÁCIO Pessoa GETÚLIO Vargas

MEMÓRIA
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