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Surpresa Natalina vai até você

INSCRIÇÕES
De 03/11 até 08/11
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A direção sindical vai fazer a entrega na casa 
dos companheiros que fizeram sua inscrição.

PRÉ-ENCCEJA: 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Projeto de extensão em parceria com o Sintufrj oferece curso 
preparatório para conclusão do ensino fundamental e médio.  
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RETORNO PRESENCIAL 
NO CENTRO DO DEBATE
Esta edição do Jornal do Sintufrj traz encarte es-
pecial sobre a questão que mais indagações pro-
voca na comunidade universitária: o retorno às 
atividades presenciais em segurança.

TECNÓLOGA Isalira Peroba do Cenabio/CCS/UFRJ, com 
equipamentos adequados para o exercício do trabalho

Autor de livro 
que discute 

eficiência da 
universidade no 

Brasil contesta 
falso argumento 

de defensores da 
Ebserh. 
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A experiência re-
cente do projeto 
Pbase, executado 

pela gestão anterior do 
sindicato, hegemoniza-
da pelo coletivo Tribo/
Unir, é uma mancha na 
trajetória do Sintufrj. O 
PBase era um convênio 
com uma obscura insti-
tuição privada que teve 
o seu registro cassado 
pelo Conselho Estadual 
de Educação, gerando 
inúmeros constrangi-
mentos e transtornos 
aos servidores. 

A atual gestão só des-
cobriu a existência dessa 
“parceria” com o tal cur-
sinho privado quando foi 
procurada por mais de 
uma centena de pessoas 
que passavam por proble-
mas, o que envolveu inclu-
sive processos na Justiça.

O caso acendeu um 
sinal de alerta: o PBase 
é um exemplo de desca-
so com os servidores e de 
ruptura com o compro-
misso histórico do Sin-
tufrj com a educação. A 
iniciativa inovadora do 
projeto Pré-Encceja re-
presenta uma retomada 
destes princípios: criar 
oportunidades, promover 
o acesso à educação, qua-
lificar e empoderar os tra-
balhadores para ampliar 
as conquistas da classe. 

Idealizado e executado 

Inscrições abertas para o pré-Encceja
Projeto de extensão em parceria com o Sintufrj oferece curso preparatório para conclusão do ensino fundamental e médio

em parceria entre a UFRJ 
e o Sintufrj, o projeto é co-
ordenado pelas servidoras 
Danielle São Bento, coor-
denadora pedagógica do 
CPV/Sintufrj, e Damires 
França, dirigente do sin-
dicato, e tem o objetivo de 
oferecer a jovens e adul-
tos uma formação comple-
mentar preparatória para 
o Exame Nacional para 
Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adul-
tos (Encceja).

COMPROMISSO 
COM A EDUCAÇÃO
PÚBLICA E DE 
QUALIDADE
Outro fator motiva-

dor da iniciativa foi o 
resgate da credibilidade 
e do compromisso histó-

rico do Sintufrj com a de-
fesa da educação pública e 
de qualidade. É preciso res-
ponder ao enorme desafio 
de minimizar os efeitos da 
exclusão da educação bási-
ca, fenômeno histórico em 
nosso país, com ações efeti-
vamente transformadoras. 

Cabe destacar que o 
curso tem uma relevân-
cia social que ultrapas-
sa os limites do Encceja, 
pois além da promoção 
do nível de escolaridade, 
poderá também impactar 
positivamente a renda 
dos participantes (públi-
co-alvo), assim como pos-
sibilitar a ampliação da 
sua participação social, 
conferindo-lhe autono-
mia e a possibilidade de 
atuar enquanto um ator 

fundamental no processo 
de transformação social, 
em que o trabalhador 
tenha uma participa-
ção ativa na construção 
de uma sociedade mais 
diversa, plural, justa e 
igualitária.

Ao mesmo tempo, o 
Curso Preparatório para 
o Encceja proporciona 
aos estudantes bolsistas 
a possibilidade de expe-
rimentar a posição de do-
cente, como contribuição 
ao seu processo formativo 
(ensino), de forma a es-
treitar sua relação com 
outros setores da socieda-
de (extensão), como, por 
exemplo, a classe traba-
lhadora, apresentando-se 
para uma nova realidade: 
o aluno-trabalhador.

Informações 
e inscrições

O curso é gratuito, 
aberto aos servidores e 
ao público externo e pre-
vê a realização de aulas 
em plataforma on-line, 
de acordo com as áreas 
de conhecimento que 
são exigidas no Encceja. 

As aulas serão mi-
nistradas por monitores 
estudantes dos cursos 
de Bacharelado e/ou Li-
cenciatura da UFRJ que 
estiverem contemplados 
pelas áreas de conheci-
mento exigidas no exa-
me de avaliação e serão 
supervisionados pelo co-
ordenador do curso de 
extensão. 

O Sintufrj é respon-
sável pela infraestrutu-
ra, pelo suporte técnico 
e pelo pagamento das 
bolsas aos estudantes. 
As aulas começam no 
dia 29 de novembro e 
ocorrerão de segunda à 
sexta, sempre das 14h às 
17h. As inscrições abri-
ram hoje e vão até o dia 
25 de novembro e po-
dem ser realizadas atra-
vés do endereço https://
forms.gle/pNEDHPn-
FSYJu82V26

A iniciativa inovadora do projeto 
Pré-Encceja representa uma 
retomada destes princípios: criar 
oportunidades, promover o acesso 
à educação, qualificar e empoderar 
os trabalhadores para ampliar as 
conquistas da classe. 

Foto: Internet



 

3EDIÇÃO No 1348 – 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjBRASIL

O genocídio da popu-
lação negra bra-
sileira, mais afe-

tada pelas altas taxas de 
mortalidade por covid-19 
do que a não negra, será 
um dos temas denuncia-
dos em 20 de novembro, 
feriado que celebra o Dia 
da Consciência Negra. 
Este ano, a mobilização 
unificou as pautas especí-
ficas do movimento negro 
às lutas urgentes da clas-
se trabalhadora brasileira 
para fazer grandes atos 
pelo #ForaBolsonaro em 
todo o país.

A gestão e o comporta-
mento de Jair Bolsonaro 
são responsáveis pela tra-
gédia econômica e social 
vivida pelos brasileiros, e 
a população negra, por di-
versos aspectos, é a mais 
impactada. Por isso, o gri-
to dos brasileiros pelo im-
peachment do presidente 
será também o grito con-
tra o racismo – uma das 
características deste go-
verno, explica a secretá-
ria adjunta da Secretaria 
de Combate ao Racismo 
da CUT Nacional, Rosana 
Fernandes.

Constatação – Um 
dos dados do relatório fi-
nal da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI 
da Covid) do Senado, que 
apurou a atuação e omis-

DIA DE LUTA

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

#ForaBolsonaro denunciará genocídio da 
população negra no dia 20 de novembro 

são do governo Bolsonaro 
no enfretamento desas-
troso à pandemia, levan-
tado pelo Instituto Polis, 
mostra que a taxa de mor-
talidade por covid-19 en-
tre homens negros era de 
250 por 100 mil habitan-
tes, enquanto a de bran-
cos era de 157 óbitos por 
100 mil habitantes.

Já o Instituo Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) aponta que negros 
representam 57% dos mor-
tos pela doença, enquanto 
brancos são 41%. O Mapa 
da Desigualdade, da Rede 
Nossa São Paulo, também 
mostra que a covid-19 ma-
tou mais negros do que 
não negros. Entre esta po-
pulação, em 2020, 47% dos 
óbitos registrados tiveram 
como causa a doença. Já 
entre a população branca 

o índice foi de 28,1%.
A Organização para 

a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 
(OCDE), que reúne 38 
países, entre eles o Brasil, 
elaborou um relatório que 
mostra que em nosso país 
o risco de morte por covid 
é 50% maior para a popu-
lação negra.

Por quê? – Para Ro-
sana Fernandes, este é 
um retrato das conse-
quências do racismo no 
país, que perdura desde 
os tempos da escravidão 
e vinha sendo combatido 
com políticas afirmativas 
durante os governos po-
pulares de Lula e Dilma, 
mas que desde 2019, com 
Bolsonaro, voltou a ser 
naturalizado por parte da 
sociedade.

Ela explica que a pan-

demia mata mais negros 
e negras por uma série 
de fatores, mas há dois 
que se destacam. “Um 
deles é o fato de que a va-
cinação começou na faixa 
etária mais alta e quem 
tem a expectativa de vida 
maior no Brasil, não é a 
população negra”, diz ela. 
Portanto, sendo os não ne-
gros os primeiros a serem 
vacinados, estes garanti-
ram uma proteção maior 
contra o vírus do que os 
negros, que continuaram 
mais vulneráveis.

A expectativa de me-
nor longevidade entre os 
negros se dá pelas con-
dições de vida impostas 
a essa população. “Os 
lugares onde não há sa-
neamento básico, água 
tratada, acesso a serviços 
públicos são as periferias, 

onde a maioria da popu-
lação é negra”, afirma 
Rosana. Além disso, as 
moradias são precárias, 
pequenas e com número 
grande de familiares, por-
tanto, com maior risco de 
contágio entre os próprios 
familiares, que não têm o 
“privilégio” de poder man-
ter um mínimo de distan-
ciamento social.

Outro fator para a 
taxa de mortalidade por 
covid-19 ser maior para 
negros e negras é que esta 
população também não 
teve outro “privilégio” – o 
de trabalhar em casa du-
rante a pandemia. “Aque-
les que não perderam o 
emprego tiveram de se su-
jeitar aos riscos no trans-
porte público, no comércio 
que continuou funcionan-
do, como os supermerca-
dos, os entregadores de 
aplicativos, grande parte 
dos profissionais que tra-
balham na saúde como 
assistentes e na limpeza 
dos hospitais, assim como 
os trabalhadores na lim-
peza pública – categorias 
em que majoritariamente 
os trabalhadores são os 
negros e negras”, lembra 
a dirigente. 

No site da CUT, escrita e edita-

da por Andre Accarini e Marize 

Muniz, respectivamente.
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“Os problemas de hoje vi-
vidos pelos HUs na UFRJ 
são causados por falta de 
recursos, dinheiro, porque 
material humano altamente 
qualificado existe”, aponta 
Rafael. Segundo ele, até os 
terceirizados da limpeza dos 
HUs são mais qualificados 
que no geral, e os estudantes 
também são conceituados, 
porque os cursos da área de 
saúde são muito concorridos e 
os selecionados no vestibular 
ou Enem são culturalmente 
mais bem formados, geral-
mente oriundos das elites. 
Mesmo aqueles das camadas 
sociais mais populares são 
também os melhores aca-

Especialista contesta falso 
argumento de defensores da Ebserh
É inverdade fazer uma associação direta entre a melhora da avaliação institucional e a adesão 
à Ebserh”, diz Rafael Pereira, autor de livro sobre eficiência de universidades no Brasil

Um dos argumen-
tos utilizados por 
alguns setores da 

UFRJ para justificar a 
adesão da universidade 
à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh) é que, por causa das 
precárias condições dos 
hospitais universitários – 
principalmente o Hospital 
Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) 
–, as notas dos cursos na 

área de saúde vêm caindo 
no ranking das avaliações 
institucionais. 

“É uma forçação de 
barra muito grande fazer 
uma associação direta 
entre a melhora da ava-
liação institucional e a 
adesão à Ebserh”, diz o 
especialista no assunto, 
o técnico-administrativo 
da UFMG Rafael Pereira, 
ex-dirigente da Fasubra. 
Ele é doutor em Educa-

O centro do problema é falta de recursos 
demicamente, mais motivados 
para fazer curso superior.   

“A Ebserh vai trazer di-
nheiro novo para os HUs?”, 
pergunta Rafael 

“Pelo que a gente sabe, a Eb-
serh trabalha com o mesmo orça-
mento que as universidades traba-
lham. Dinheiro novo só se vender 
serviços para a iniciativa privada”, 
afirma o ex-diretor da Fasubra. 
“Os hospitais universitários já con-
tam com recursos do convênio com 
o Sistema Único de Saúde (SUS), 
do ensino superior como hospital-
-escola e como universidade, dos 
órgãos de fomento de pesquisas e 
projetos (CNPq e CAPs) e que es-
tão sendo reduzidos pelo governo 
Bolsonaro”, acrescenta.  

ção pela UFPR e autor do 
livro “A universidade efi-
ciente no Brasil, reflexões 
sobre a política nacional 
de avaliação e a gestão 
universitária”.

DISCURSO FORÇADO   
Segundo Rafael, essa 

é uma discussão extre-
mamente complexa. “A 
avaliação institucional é 
multifacetada, envolve 
um conjunto de variáveis 

que não são interligadas 
diretamente. Por exem-
plo, a avaliação que o 
Inep [Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira] faz tem autoavalia-
ção institucional, avalia-
ção de cursos, avaliação 
de desempenho dos estu-
dantes e da estrutura da 
universidade”, explica. 
“Além disso”, diz, “não há 
dados sobre universidade 

que teve a sua avaliação 
melhorada porque aderiu 
à Ebserh”.  

Na avaliação do es-
tudioso sobre o tema, o 
que está por trás desse 
diagnóstico é um discur-
so forçado para induzir 
ao modelo de Estado ne-
oliberal, que no setor pú-
blico tem como expressão 
administração gerencial 
e tem tudo a ver com a 
Ebserh. 

CUSTO MAIOR 
QUE OS HUS
“O que de fato ocorrerá é que 

a UFRJ vai contratar uma em-
presa para fazer a gestão de 
seus hospitais e vai pegar o 
dinheiro que ela tem hoje e 
dar para essa empresa”, re-
sume Rafael. “Mas há ainda 
outra questão”, diz. “O custo da 
Ebserh é maior que o dos HUs. 
As direções das subsidiárias da 
empresa, que são os hospitais, 
têm altos salários e ainda tem os 
conselhos que ganham jetons”, 
lembra. 
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RAFAEL PEREIRA
Estudo sobre 
universidade
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Em busca do retorno seguro
O debate sobre o 

retorno às atividades presen-
ciais na UFRJ ocupa a atenção 
da comunidade universitária. 
Incertezas e inseguranças en-
volvem servidores (técnicos e 
docentes) e estudantes. 

No Conselho Universitá-
rio, a tese sensata segundo a 
qual esse retorno deve se dar 
de forma segura, respeitando 
os limites da biossegurança e 
das condições estruturais da 
universidade, tem prevalecido. 
Retorno híbrido, com a parti-
cipação dos três segmentos no 
planejamento das unidades. 
Mas é preciso que as dezenas 
de gestores numa universidade 
da dimensão da UFRJ estejam 
sintonizados com os critérios 
que emergem do Consuni. 

Não só isso. O conteúdo do 
ofício enviado pelo vice-reitor 
Carlos Frederico Leão Rocha 
para as direções de unidades 
determinando o retorno ime-
diato de servidores amedronta, 
põe em xeque  resolução  do 
Consuni e gera mais confusão 
e insegurança.

O GT Pós-Covid acaba de 
atualizar diretrizes sanitárias com 
base na ciência com orientações 
para o retorno à universidade. 

Comunidade 
universitária 
deve ficar 
ligada nos 
debates 
sobre as 
condições 
sanitárias 
adequadas 
para a volta 
do trabalho 
presencial na 
UFRJ

1.

Essas normas devem ser seguidas 
com rigor. A observação dos 
protocolos sanitários é exigência 
básica. Dificuldades e limitações 
devem ser avaliadas com aten-
ção em reuniões com os chefes 
de RHs. O fato é que, mesmo 
considerando um quadro hetero-
gêneo de funções e ambientes de 
trabalho, é necessário se buscar 
um padrão de orientação geral 
para o retorno dos trabalhadores.

O aplicativo Espaço Seguro 
elaborado na universidade é 
ferramenta que deve ser usada 
para examinar as condições 

Isalira Peroba Rezende 
Ramos, no CENABIO/CCS/
UFRJ, com equipamentos de 
proteção adequados

ambientais dos locais de tra-
balho. Os diversos GTs que 
se debruçam sobre o impacto 
da pandemia são unânimes em 
alertar para regras sanitárias 
necessárias para a preserva-
ção da vida. Então, qualquer 
impulso de chefias fora desses 
padrões deve ser contestado e 
comunicado ao Sintufrj – que 
deve criar um canal direto para 
receber essas denúncias.

Outro ponto deve ser desta-
cado no debate, além do retorno 
organizado dos trabalhadores: 
a regulamentação do trabalho 

externo, cuja resolução está 
nas mãos da reitora Denise 
Pires de Carvalho. Trata-se de 
medida relevante, especialmen-
te para auxiliar no desafio de 
garantirmos o retorno seguro. 
Enfrentar a realidade adversar 
com força e unidade é a exi-
gência do momento, especial-
mente na luta sem tréguas pela 
recomposição dos recursos 
orçamentários necessários para 
o funcionamento da instituição 
com padrão de excelência dos 
serviços que presta à sociedade 
e ao país.

A PR-4 lançou, no final da tarde do dia 12, o ofício 158/21 com 
orientação às unidades para o lançamento de frequência. O texto é 
completamente fora dos marcos da Resolução 15/2021 do 
Consuni e da Portaria 8.763 da UFRJ de 3 de novembro de 2021.  
Dado o seu teor contraditório e irregular, o Sintufrj orienta que o 
conjunto da categoria ignore o ofício. Aguardamos manifestação da 
reitoria sobre o flagrante conflito.

Foto: Renan
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RESOLUÇÃO DO CONSUNI

Gestão Ressignificar
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VACINA 
OBRIGATÓRIA
O Consuni aprovou a resolução 15º, documento de referência 
que  estabelece condições para o retorno presencial. Entre as 
condições para o retorno, determina que o servidor esteja efe-
tivamente imunizados contra covid-19 há pelo menos 15 dias 
após a segunda dose (ou dose única), sendo obrigatória apre-
sentação do certificado de vacinação. 
Unidades, seções e setores devem observar os protocolos sa-
nitários de segurança – conforme o Guia de Biossegurança e 
orientação e diretrizes dos GTs da UFRJ. Sem observarem essas 
medidas, não poderão retornar com as atividades presenciais. 
Os critérios para o retorno pedem a consideração das exceções 
para trabalhadores que ainda precisam se manter em atividade 
fora do seu local habitual de trabalho.

APLICATIVO 
CLASSIFICA RISCOS
O aplicativo Espaço Seguro UFRJ pode ser usado por 
qualquer pessoa do corpo social da instituição (é preciso ter um 
e-mail com o domínio “@ ufrj.br” para se cadastrar)
Para o app calcular o risco de exposição à covid-19, é preciso 
informar alguns dados do ambiente, como a medida da sala e a 
quantidade de portas e janelas. 
A orientação dos idealizadores do aplicativo é que cada unidade 
defina um grupo para fazer a avaliação. Chama a atenção para a 
arrumação do mobiliário, que deve respeitar o distanciamento 
de 1,50 metro entre as pessoas. A ferramenta classifica a 
exposição (baixa, média ou alta) e os EPIs necessários. Por fim, 
emite uma etiqueta sinalizando o grau de risco no ambiente. 
O link de acesso é “espacoseguro.ufrj. br/dados”.

PUBLICAÇÃO 
DEFINE REGRAS
O GT Pós-Pandemia da UFRJ publicou diretrizes com 
orientações para que cada unidade possa elaborar seu plano de 
retorno gradativo às atividades presenciais. O texto recomenda 
alterações de layout dos espaços ou pequenas reformas para 
garantir o distanciamento interpessoal de 1,5 m.  
As chefias devem adotar estratégias como trabalho remoto, 
horários alternativos, revezamento, divisão das equipes em 
turnos-manhã, tarde e/ou noite, ou outras medidas de 
flexibilização para assegurar a distância entre servidores 
segundo as normas sanitárias.
Além das Diretrizes, devem seguir o Guia de Ações de 
Biossegurança e o Plano de Contingência da UFRJ (no site 
oronavirus.ufrj.br). No modelo de plano, deve constar o 
número máximo de ocupantes dos espaços, a partir de avaliação 
realizada por meio da aplicação do aplicativo Espaço Seguro UFRJ.

3.

2.

4.
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TRABALHO EXTERNO REGULARIZADO 
SERIA OPORTUNO
O GT da IN 65 finalizou a resolução que propõe a 
regulamentação do trabalho externo na UFRJ que já é realizado 
como trabalho fora da sede sem as regras que dariam segurança 
ao servidor e à instituição.
Além disso, essa regulamentação possibilitará aos que desejarem 
e sua função permitir realizar seu trabalho fora da instituição, 
por período previamente estabelecido, desde que atenda 
algumas condições:  atender aos objetivos da unidade, setor, 
departamento e autorizado pela chefia imediata.

Nesse momento de adequações de retorno, com muitos espaços 
físicos sem condições de atender os protocolos de 
biossegurança, a regulamentação auxiliaria bastante, ao 
preservar de forma planejada suas atividades fora da instituição.
A proposta foi analisada pela Assessoria Jurídica do Sintufrj cujo 
parecer favorável nos deu segurança jurídica para defendê-la.  
A regulamentação do trabalho externo não se contrapõe a nenhuma 
legislação vigente. A expectativa é que a proposta seja discutida pelo 
Conselho Universitário o mais rápido possível.

5.

‘A análise da biossegurança é obrigatória’

O documento “Diretrizes para o Retorno Gradativo 
Presencial na UFRJ” contém um conjunto de orienta-
ções para que cada unidade possa elaborar o plano de 
retorno. A coordenadora do GT Pós-Pandemia, Fátima 
Bruno, coordenou a elaboração dessas diretrizes.

O plano é obrigatório? A avaliação dos am-
bientes (com o uso ou não do App) é obrigatória?

A Reitoria pediu um plano de retorno para todos. 
A análise de biossegurança é obrigatória e pode ser 
usado o APP Espaço Seguro UFRJ ou ser feita por 
alguém que entenda de Biossegurança. Mas a Reitoria 
estimula o uso do APP. 

Como garantir que a avaliação seja feita e as 
orientações sejam seguidas? 

Cada gestor de unidade é responsável e é uma ques-

tão legal. Toda sala tem que ter um cartaz informando o 
número máximo de usuários por vez. O cartaz emitido 
pelo APP, no entanto, informa não apenas o número 
de usuários como a classificação de risco. Colocar o 
cartaz na porta é obrigatório. 

Há uma lei que determina que deve ser informado 
quantas pessoa podem caber de forma segura. E a 
determinação da justiça fala que o retorno deve ser 
à luz da biossegurança. A legislação está citada nas 
diretrizes (no fim documento há links para todas as 
informações necessárias, desde modelos de cartazes 
até a legislação mencionada) 

Quantas unidades já fizeram a avaliação? Onde 
pode ser consultado? 

Já há 1.200 espaços mapeados (até o dia 11). Depois 
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que saíram as diretrizes, esse número vai aumentar. O 
plano deve ser postado no link indicado nas diretrizes. 
No App Espaço Seguro das UFRJ as informações 
também podem ser consultadas.

A Unidade que constatar não ter condições para 
cumprir as orientações, o que devem fazer? Dentro das 
condições de biossegurança, se o prédio não tem pro-
blemas de infraestrutura, não tem razão para não voltar. 
Mas, se tiver, a unidade tem que fazer a justificativa.

Se houver contradição entre a avaliação do 
trabalhador e a da chefia, como fica?

A avaliação é objetiva: resultado de informações 
como a medida da sala, número de janelas, objetos 
presentes com as quais o APP Espaço Seguro UFRJ 
calcula. Até o cálculo da área livre quem faz é o App.

Foto: Internet
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