
Émonótono repetir aqui o alcance da encrenca 
que a crise sanitária impôs (para além das 
vidas perdidas, do volume das infecções e da 
devastação humanitária) à reorganização das 

atividades da UFRJ nesta inesperada realidade. É 
monótono, mas necessário, para que se chegue a soluções 
que garantam a preservação da vida, acesso democrático 
de estudantes aos meios digitais e defesa dos direitos 
dos trabalhadores – técnicos-administrativos, docentes 
e terceirizados. 

O debate sobre aulas virtuais e trabalho remoto tem 
ocupado a pauta de sucessivas sessões dos conselhos 
superiores, em especial, do Consuni. Ao lado do 
comando da universidade, as entidades de técnicos, de 
docentes, de estudantes e de trabalhadores terceirizados 
têm se debruçado à exaustão sobre esse nó. Como já 
foi dito aqui, as aulas remotas devem incluir todos os 
estudantes, e o DCE e a APG não pouparam esforços 
para isso. Após muitas reuniões e debates, campanhas 
e mobilização virtual, a reitoria apresentou diversas 
propostas que visam atender as demandas para 
neutralizar injustiças. Uma vitória importante das 
entidades estudantis, mas que ganhamos todos, pois é 
assim que construiremos uma universidade mais justa.

No caso dos trabalhadores (servidores docentes 
e técnicos), ainda iremos medir qual o impacto da 
proposta encaminhada pela reitoria ao Conselho 
Universitário. A reitora Denise Pires de Carvalho 
tem reafirmado que o ensino remoto a partir de 
agosto não pressupõe em nenhuma hipótese o retorno 
de atividades presenciais. Entretanto, o retorno 
às atividades emergenciais de ensino, mesmo que 
remotas, estão sendo acompanhadas também da 
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movimentação para dar suporte a laboratórios 
que serão reativados e outras frentes de atuação. 
Estamos atentos a toda essa movimentação. Não 
podemos permitir que se criem duas UFRJ: uma do 
diálogo, que promoveu uma regulação importante 
sobre o trabalho remoto, criou grupos de trabalho com 
especialistas para organizar — com base em critérios 
científicos — suas ações e o trabalho na pandemia e 
uma outra que, mesmo que paulatinamente, retorne 
às atividades presenciais ao arrepio das deliberações 
coletivas.

RETORNO VIRTUAL
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TEXTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DO SINTUFRJ

SOLIDARIEDADE: 
ARTE DE FICAR 
EM CASA 
* O que você, artista independente da UFRJ — 
técnico-administrativo, docente, estudante ou 
terceirizado — está esperando para se inscre-
ver e participar do projeto Arte de Ficar em Casa?      
Arte de Ficar em Casa é um projeto assinado pelo Sin-
tufrj e AdUFRJ e apoiado pelo Fórum de Mobiliza-
ção e Ação Solidária (Formas) – que reúne, além das 
duas entidades sindicais citadas, a Associação dos 
Pós-Graduandos (APG), o DCE Mário Prata e a As-
sociação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ 
(Attufrj). A estreia do projeto foi em 5 de junho. 
Importante: este palco virtual se diferencia das outras 
lives musicais pelo seu caráter solidário e por privilegiar 
os talentos que tenham a ver com a comunidade univer-
sitária da UFRJ.
  

O QUE O PROJETO OFERECE
Aos artistas o projeto garante toda estrutura téc-
nica necessária com câmera, equipamento de cap-
tação de áudio, tecnologia para sincronização 
áudio/vídeo, transmissão e link de internet dedi-
cada que permite estabilidade nas transmissões. 
A divulgação da live é tarefa do Formas por meio das pla-
taformas digitais das entidades que integram o grupo. 
O público faz suas doações durante o programa pelo QR 
Code. Além disso, Sintufrj e AdUFRJ garantem cachê 
básico de R$ 200 para cada artista que se apresenta no 
palco virtual. 

 
PARCERIAS
A AdUFRJ e o Sintufrj viabilizam o projeto buscando 
parcerias com as empresas fornecedoras de materiais ou 
que prestam serviços às entidades. O que não impede, 
naturalmente, que empreendedores ou qualquer pessoa 
física se torne um parceiro da iniciativa.

Essas doações vão para trabalhadores terceiri-
zados, desempregados, estudantes do Alojamen-
to e da Vila Residencial, em condições de vulne-

rabilidade. As doações também se destinam a 
voluntários do Programa de Testagem de Covid-19 
do bloco N, do Centro de Ciências da Saúde (CCS).  
“Esse projeto faz parte de um ciclo de solidariedade de 
incentivo à arte e à cultura. Arte de Ficar em Casa nas-
ceu para que os artistas independentes recuperem o pal-
co que perderam com a pandemia viral”, define Noemi 
Andrade, coordenadora do Sintufrj.
     
INSCRIÇÃO
Os interessados 
em participar 
do projeto devem se 
inscrever acessando 
o seguinte endereço: 
https://bit.ly/3dlqLc5

INTÉRPRETE DO SAMBA-ENREDO DO MINERVA ASSANHADA, BLOCO 
CARNALESCO DA UFRJ, FOI A ÚLTIMA ARTISTA A SE APRESENTAR
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TEXTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA AdUFRJ

HUMANAS 
* A plenária da AdUFRJ que reuniu os professores de Humanas refletiu o receio com a oferta de plataformas digitais 
para realização das aulas, a adaptação do conteúdo das disciplinas para a modalidade remota e o desgaste causado 
pelo trabalho em confinamento. Também tratou da insegurança com a individualização da decisão de dar ou não 
aulas remotas. Alguns docentes temem que o governo prejudique quem não aderir ao período letivo excepcional.
 
SAÚDE
*  A reunião Saúde, intensa e representativa, expressou preocupação dos docentes de como  ofertar as disciplinas 
práticas, muito comuns na área. Lúcia Azevedo, professora de Medicina, afirmou que existe um esforço do curso em 
adiantar algumas atividades  pelo ensino remoto, como teleconsulta e medicina da família. “Alguns componentes 
dessas matérias podem ser facilmente colocados no método remoto”, explicou. 

EXATAS  E TECNOLÓGICAS
*  Mais de 40 docentes do CCMN e do CT participaram do encontro. “As questões centrais abordadas já estão contem-
pladas no nosso documento, mas ele certamente será enriquecido. Protocolos de segurança para laboratórios e ativi-
dades práticas de pós-graduação têm de ser incorporados.  Além disso, a universidade deve dar uma orientação mais 
direcionada aos professores sobre plataformas e metodologias de ensino”, concluiu Felipe Rosa, diretor da AdUFRJ.
 
ARTES
*  Na reunião das Artes e outras práticas, professores apresentaram alternativas que estão sendo pensadas para 
diminuir o desgaste do período excepcional. Na Direção Teatral, as estratégias incluem a oferta de disciplinas com-
plementares e conjuntas (ministradas em parceria por mais de um docente). “Nossa intenção é garantir um período 
mais leve e sem muita pressão sobre os alunos e professores”, informou o professor José Henrique.

* Cuidados com a saúde, ressarcimento por gastos ex-
tras com o trabalho realizado em casa e flexibilização 
dos critérios de avaliação para desenvolvimento na car-
reira. Estas serão algumas das principais demandas da 
diretoria da AdUFRJ em relação aos direitos dos pro-
fessores durante a pandemia.

As preocupações da direção constam de um documento 
divulgado no dia 7 e submetido à avaliação dos docentes. 
“O documento é um pontapé inicial. Esperamos 
fazer o detalhamento ao final da discussão”, explica 
a presidente da AdUFRJ, professora Eleonora Ziller. 
O primeiro momento de discussão ocorreu em plenária 
virtual do dia 13, dividida em quatro salas: Ciências e 
tecnologias; Artes e outras práticas; Humanas e demais 
disciplinas teóricas; e Saúde e assistência (leia mais 
abaixo). O objetivo de ouvir professores de diferentes 
áreas do conhecimento foi alcançado. “Um total de 113 
professores participou do processo. Isso é importante. 

Há uma vontade de discutir“, afirmou Eleonora. 
Os estudantes também foram convidados a contribuir 
para a avaliação dos docentes. Uma reunião do Conselho 
de Representantes da AdUFRJ, no dia 16, aprofundou o 
diálogo sobre o ensino remoto com integrantes do DCE 
Mário Prata e da Associação dos Pós-graduandos. O 
debate prosseguiu no Conselho do dia 28.

O texto da diretoria também contextualiza o debate 
sobre ensino remoto na universidade em um estado 
onde professores da rede básica precisam resistir 
para não retomar as aulas presenciais nas escolas. A 
AdUFRJ participa de um fórum de entidades da área da 
Educação do Rio e assinou o manifesto “Defender a vida 
na pandemia: por que não é hora de voltar”. Eleonora 
explica a opção de enfatizar esta aliança no documento: 
“Não estamos isolados. O que estamos dizendo na UFRJ 
não diz respeito só a nós. Tem ressonância em todo o 
estado, no país”, afirma.

AdUFRJ ELABORA DOCUMENTO PARA 
PROTEGER DIREITOS DOS DOCENTES
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TEXTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA APG  UFRJ

NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO UNIFICADO 
DA PÓS-GRADUAÇÃO SERÁ RIGOROSAMENTE 
ACOMPANHADO PELA APG UFRJ  

FOTO* O Conselho de Ensino Para Graduados (CEPG) apro-
vou no último mês, sendo referendado também via 
Consuni, um calendário unificado para a pós-gradua-
ção da universidade, obrigatório e com uma série de 
condicionantes para o retorno às aulas em modo remo-
to, o que significa uma vitória importante no sentido 
da inclusão e da qualidade. Ter um calendário unifica-
do da pós-graduação indica que a UFRJ está lidando 
com a situação excepcional com maturidade institu-
cional e está unida para mitigar as enormes dificulda-
des e desafios que enfrenta em função da pandemia. 
No entanto, para o estabelecimento de um calendário, 
fez-se urgente o delineamento de condicionantes que 
garantam apoio técnico, material, psicológico e didá-
tico. Dessa forma, na sessão do CEPG do dia 19/06, de-
fendemos a aprovação destas medidas necessárias na 
resolução sobre o calendário acadêmico. 

ENTRE AS MEDIDAS QUE ENTENDEMOS 
COMO NECESSÁRIAS, PODEMOS CITAR:
* Permitir ao discente o abandono justificado (grau J) a 
qualquer tempo e sem qualquer prejuízo;

* Garantir que todos os discentes possam cursar 
efetivamente as disciplinas obrigatórias dentro dos 
prazos regulamentares de validade da matrícula.
 
* Foi aprovada também a garantia dos recursos tecnológicos 
e materiais necessários, bem como o apoio ao corpo discente, 
por parte dos programas de pós-graduação. 

Nesse sentido, a universidade vem se movimentando 
tanto com os editais de auxílio digital e auxílio emer-
gencial pela PR7 (Pró-reitoria de Políticas Estudantis), 
quanto com medidas como o Centro de Apoio à Saúde 
Mental dos Trabalhadores e Estudantes (CEATE), com 
agendamento de consultas.

Ressaltamos ainda que estamos acompanhando o re-
torno às aulas e que a APG segue aberta para que qual-
quer estudante nos procure para intermediar qualquer 
caso de assédio ou de dificuldades, relacionados às aulas 
remotas ou não. Para ver a resolução na íntegra, acesse: 
http://posgraduacao.ufrj.br/public/suporte/pr2/cepg/
resolucaoCEPG/2020_06.pdf?1594078816

APG UFRJ DEBATE SOBRE ENSINO REMOTO NO 
FESTIVAL DO CONHECIMENTO DA UFRJ

APG UFRJ EM CAMPANHA PELA EXTENSÃO DA 
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS E BOLSAS DURANTE A 
PANDEMIA E CONTRA A CHAMADA 25/2020 DO CNPQ 

A APG UFRJ, a partir de uma iniciativa espontânea de 
pós-graduandas do Instituto de Física, em conjunto 
com mais de 60 representantes discentes de progra-
mas de pós-graduação da UFRJ, 19 APGs de outras 
universidades e a ANPG, entidade que nos represen-
tante nacionalmente, lançou um abaixo-assinado em 
defesa da vida dos pesquisadores de pós-graduação no 
Brasil, cujo futuro está ameaçado pelas garantias insu-
ficientes em relação à prorrogação de prazos e bolsas 
enquanto durar a pandemia de Covid-19. É essencial 
que a comunidade científica e acadêmica se manifeste, 
apoie e divulgue. O link para o abaixo-assinado pode 
ser conferido aqui: http://chng.it/PyDjW9pK.
 Também nessa última semana fomos surpreendidos 
pela Chamada 25/2020 do CNPq, que traz mudanças 
graves na distribuição de bolsas de mestrado e dou-
torado, seja por uma grande redução no investimen-
to em bolsas, ou pela mudança para distribuição por 
“projeto” em vez de por discente – o que retira ga-
rantias de distribuição igualitária entre as distintas 
áreas de conhecimento e entre programas muito ou 
pouco consolidados. Somamo-nos ao posicionamento 
da ANPG pela revogação desta medida, que represen-
ta enorme retrocesso na luta por um sistema nacional 
de pós-graduação socialmente referenciado.
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TEXTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DO DCE UFRJ

*Mesmo com o ensino remoto aprovado, de forma ex-
cepcional visto o cenário pandêmico, diversas são as 
preocupações para que todos estudantes tenham a pos-
sibilidade de optar pela adesão ou não ao PLE. 

No que tange à assistência estudantil, muitos são os 
temas que precisamos pensar. Como grande vitórias 
nesse sentido, conquistamos a abertura de editais para 
que aqueles que não possuem internet e/ou computador 
possam participar do PLE. 

Além disso, lutamos muito para que todas as aulas 
síncronas fossem gravadas e disponibilizadas, enten-

DCE LANÇA CAMPANHA 
“NENHUM DE NÓS A MENOS” 

* Há algumas semanas, a reitoria da UFRJ anunciou o encerramento das chamadas do Sisu 1 sem realizar nenhum 
debate com a comunidade acadêmica da UFRJ. Mais uma vez a Reitoria fica marcada por tomar uma decisão contrária 
aos interesses de uma das categorias, sem democracia.

* Os candidatos e futuros estudantes da UFRJ se organizaram com o DCE para reivindicar seu direito à continuação das 
chamadas. É uma luta extremamente justa, num país em que milhares de jovens ainda são excluídos das Universidades. 

* A UFRJ, nos últimos anos, foi até a nona chamada e agora está querendo encerrar com a terceira. Serão diversas vagas 
ociosas e nós não vamos aceitar que esses candidatos fiquem de fora!

PELA CONTINUAÇÃO DAS CHAMADAS DO SISU 1

dendo a instabilidade da internet das pessoas e também 
a especificidade da rotina em casa por conta da pande-
mia, como o caso de pais e mães que estão tendo que 
cuidar de seus filhos em casa. 

São diversas situações que não podem passar batidas 
do debate da UFRJ. Por isso, o DCE Mário Prata está 
lançando a campanha “Nenhum de nós a menos” para 
apresentarmos todas as questões que são fundamen-
tais pra o corpo estudantil. Premência e a saúde dos 
nossos estudantes devem estar no centro desse debate 
e convidamos a todos a se incorporar nessa campanha! 
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TEXTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA ATTUFRJ

APÓS PRESSÃO, REITORIA RECEBE 
ATTUFRJ E ASSUME COMPROMISSOS
*No último dia 16, a Reitora Denise Pires de Carvalho 
junto com os Pró-Reitores de Planejamento e de Gestão 
e Governança receberam a ATTUFRJ para uma reunião 
virtual. O encontro se deu por conta da pressão realiza-
da pela associação e apoiada pelas outras entidades da 
universidade no Conselho Universitário. 

Foram debatidas várias pautas de reivindicação dos 
terceirizados, como as demissões na pandemia, fim do 
corte nos salários e benefícios e as práticas das empresas 
que cortam os direitos dos terceirizados. Na reunião 
apresentamos também questões relativas à própria 
ATTUFRJ como a necessidade de mais encontros para 
dialogar sobre a pauta de reivindicações e a cessão de 
uma sede para nossa entidade.

A Reitoria assumiu nesse espaço alguns compromis-
sos. Em relação à pauta relativa à associação ficou acer-
tado que a PR-6 receberá a ATTUFRJ uma vez ao mês. 
A Reitora também se comprometeu a consultar a Pre-
feitura Universitária sobre a possibilidade de um espaço 
para servir de sede para a associação.

O principal compromisso firmado foi que a PR-6 está 
viabilizando a criação de contas vinculadas de cada 
contrato para garantir os pagamentos dos direitos tra-

balhistas não pagos pelas empresas. A medida está pre-
vista na Instrução Normativa Nº5 de 2017 do governo 
federal. Este é um importante avanço na pauta dos ter-
ceirizados da UFRJ, já que, se efetivado, será um meca-
nismo capaz de acabar com os calotes que as empresas 
sempre dão em nós trabalhadores quando os contratos 
com a universidade terminam.

Não houve compromisso para garantir a readmissão 
dos demitidos

A principal questão que não avançou no encontro foi 
sobre a readmissão dos demitidos na pandemia. A si-
tuação piorou com a demissão de Robson de Carvalho, 
diretor da ATTUFRJ, demitido por perseguição política 
da empresa de limpeza Araúna. Embora tenha se soli-
darizado com a situação, a Reitoria afirmou que não 
poderia intervir nas decisões da empresa. 

A ATTUFRJ entende que a universidade precisa se 
posicionar firmemente contra a postura da empresa 
Araúna. A perseguição ao nosso diretor é apenas a pon-
ta do iceberg, já há denúncias graves de assédio moral 
cometidos pela Araúna. A UFRJ não pode compactu-
ar que dentro do seu espaço esse tipo de prática ainda 
aconteça.
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ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES 
DA UFRJ 

APG 
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DA UFRJ

DCE 
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