
Autonomia e gestão democrática 
devem orientar a frequência em 
tempos de pandemia

Estamos encaminhando uma proposta de texto para contribuir com os DPs no relatório da frequência.

Porém, estamos alertas a possíveis sinais de retrocesso e colocaremos todos os instrumentos de luta e judiciais na 

defesa dos trabalhadores. 

Como servidores onde suas atividades exigem trabalho presencial como porteiros, eletricistas etc.. por exemplo 

podem executar suas funções remotamente?

Seria incongruente afirmar que um servidor está em trabalho remoto e essa informação não condizer com a 

verdade, quando suas próprias funções impõem o trabalho presencial.

Foi pensando no risco que essas informações poderiam trazer para os gestores que o Consuni aprovou, com 

apenas uma abstenção, a Resolução que reconhece a falta justificada como um instrumento legal que pode ser usado 

como uma possibilidade de atestar a frequência. Isso não exclui o lançamento do trabalho remoto. Apenas garante 

mais uma possibilidade de retratar a realidade que mais se aproxima de cada unidade.

Observamos que muitas unidades entenderam a segurança que a Resolução  07/2020 do Consuni traz aos gestores 

nesse período de isolamento social no que tange ao lançamento da frequência dos servidores da UFRJ e utilizaram a 

falta justificada como mais uma alternativa para encaminhar a frequência.

Como manter a informação de que os professores de todas as unidades acadêmicas estão  mantendo suas 

atividades de aula ou pesquisa remotamente se isso não condiz com a realidade? 

Inexplicavelmente , imediatamente após o Consuni que aprovou a referida Resolução, se estabeleceu um processo 

de insegurança para quem seguisse a orientação que o Consuni apontou. 

O SINTUFRJ jamais quis agir com intenção de ameaças e terror, não é a pratica histórica desta organização sindical.

Infelizmente, chegou ao conhecimento da direção do Sindicato que em algumas unidades onde foi seguida a 

orientação apontada pela Resolução do Consuni, estará sendo feito alterações para colocação de trabalho remoto 

para todos os servidores. 

Conclamamos que sejam evitadas ações sem o devido diálogo para que não se construa um ambiente interno de 

conflito e insegurança entre as categorias, que só servirá para fortalecer aqueles que atacam sistematicamente a 

universidade pública, como no caso da MP 979, baixada nesta quarta-feira 10 pelo governo – que abre portas para 

intervenções do MEC.

O SINTUFRJ entende que foi desnecessário todo estresse vivido frente ao processo democrático de construção de 

soluções.

Temos que criar um ambiente de unidade para enfrentar atos de intolerância e autoritarismo na universidade 

pública, inclusiva e democrática como é a UFRJ. O momento exige a intensificação da democracia interna e o 

fortalecimento dos colegiados superiores como instrumento institucional de defesa desse patrimônio público e de 

seus trabalhadores.

Acreditamos que seguiremos unidos entendendo que os inimigos da universidade pública não está entre nós.

LEIA AQUI A PROPOSTA DE TEXTO 

https://sintufrj.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Proposta-de-texto.pdf
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