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DOIS PONTOS

Na quarta-feira, 29 de junho, o Conselho Fiscal eleito para o mandato sindical 2022-2025 se reuniu 
pela primeira vez. Participaram os conselheiros Rodrigo Martins, Solange Tristão, Ivania, Washington 
e Cristina Cerdeira, os coordenadores Esteban Crescente e Adriani Pinheiro, e o assessor contábil 
do Sintufrj, Feitosa.  

Câmara de Políticas Raciais oferece mais um curso
A Câmara de Políticas 
Raciais da UFRJ infor-
ma que até o dia 12 de 
julho inscreve para a 
sua V Edição do Cur-
so de Capacitação para 
Comissões de Heteroi-
dentificação, pelo site 
https://www.even3.com.
br/vcurso/. 

“10 anos da Lei de 
Cotas: por que defender 
as ações afirmativas?” e 
o tema da aula inaugu-
ral, no dia 14, das 10h 
às 12h, com a professora 
Gracyelle Costa, da Es-

cola de Serviço Social, 
no auditório Maria Irene 
Melo (NCE). 

O CURSO
O objetivo do curso é ca-
pacitar a comunidade 
universitária (técnicos-
-administrativos, discen-
tes e docentes) para atuar 
nas Comissões de Heteroi-
dentificação, responsáveis 
pelo controle social e ad-
ministrativo da política 
pública de democratiza-
ção do acesso ao nível su-
perior na UFRJ.

As Comissões de Hete-
roidentificação são instru-
mentos complementares 
da autodeclaração dos 
candidatos pretos e par-
dos, e visam garantir que 
as vagas reservadas che-
guem aos que têm direito. 

O curso traz uma con-
textualização fundamen-
tal da luta do Movimen-
to Negro e a trajetória 
de ações implementadas 
desde então, pontuando o 
racismo estrutural e insti-
tucional e as imensas de-
sigualdades impostas. 

• A direção do SINTUFRJ esclarece que é ação 
de estelionatário(s) informações que têm circu-
lado em grupos de WhatsApp acerca de supos-
tas liberações de valores relacionadas a ações 
judiciais movidas pelo sindicato.

•Informações corretas sobre os processos po-
dem ser obtidas pelos telefones do Departa-
mento Jurídico do Sintufrj: (21) 96549-2530 e/
ou 96549-0243. 

• O telefone do escritório Cassel Ruzzarim 
Santos Rodrigues – responsável pelas ações co-
letivas (3035-6500) – também está disponível 
para fornecer informações ao sindicalizado.

• O Sintufrj recomenda atenção redobrada aos 
sindicalizados: não é a primeira vez que a ofen-
siva de golpistas tenta tirar vantagens de ser-
vidores relacionados nos processos em busca de 
seus direitos.

Conselho Fiscal do Sintufrj

REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ENCONTRO DA COMISSÃO 
NACIONAL DE SUPERVISÃO DA CARREIRA (CNSC)

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE JULHO
15H - ESPAÇO CULTURAL / PAUTA: PGD E TELETRABALHO

Foto: Divulgação



3EDIÇÃO No 1377 – 4 A 10 DE JULHO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjUNIVERSIDADE

PONTO ELETRÔNICO

Categoria 
no HU 
decidirá se 
participa 
de teste 

MOBILIZADOS. Reunião de  junho, quando a Reitoria apresentou sua proposta

Participar ou não 
do teste do ponto 
eletrônico proposto 
pela Reitoria? 
Essa decisão os 
trabalhadores 
do Hospital 
Universitário 
Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) 
tomarão, junto 
com o Sintufrj, 
na reunião que o 
Sindicato convocou 
para esta segunda-
-feira, 4 de julho, às 
13h, no auditório 
Halley Pacheco (8º 
andar)

Desde o início de junho, 
a rotina dos profi ssionais 
do HUCFF foi alterada 
pelo anúncio da Reitoria 
em realizar na unidade, 
a partir de 15 de julho, 
o teste do seu projeto pi-
loto de controle de fre-
quência. Duas reuniões 
entre os trabalhadores, a 
direção e as chefi as, com 
a presença do Sindica-
to, já foram realizadas. 

Na primeira, uma co-
missão de representantes 
da categoria no hospital 
foi tirada para acompa-
nhar as discussões sobre 
o ponto eletrônico. Na 
segunda, participaram a 
Pró-Reitoria de Pessoal e 
uma técnica da Superin-
tendência de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação (Stic) – setor que 
desenvolveu o sistema – 
para explicar o funciona-

mento do projeto piloto. 

POSIÇÃO DO SINTUFRJ
O Sintufrj é contra o pon-
to eletrônico que o governo 
tenta impor à UFRJ (por 
meio de Instrução Normati-
va) e ao sistema de controle 
de frequência proposto pela 
Reitoria para se contra-
por à IN governamental. 

“Nós queremos o con-
trole social enquanto ação 
coletiva do fazer e não ação 
do governo para contro-
lar hora de trabalho”, es-
clarece a direção sindical. 

A entidade se orienta 
pelos conceitos do proje-
to Universidade Cidadã 
da Fasubra, que defen-
de a inclusão de todos 
os atores envolvidos no 
processo de educação 
libertadora e democrá-
tica: participação dos 
técnicos-administrativos 
nas congregações, cole-
giados, direção de uni-
dades, pró-reitorias, en-
tre outras instâncias de 
decisão na instituição. 

“Os trabalhadores já 
têm seus mecanismos so-
ciais de controle da fre-
quência, e estão sempre 
provando que fazem isso 
com efi ciência e respeito 
ao usuário, porque a uni-
versidade funciona e está 
sendo qualifi cada em pa-
tamares de excelência”, 
afi rma a direção sindical. 

“Nós colocamos o aluno 
como um segmento, mas 
ele faz parte do controle 
social, porque também 
participa das decisões 
colegiadas, controla as 
metas defi nidas no Pla-
no de Desenvolvimento 
Institucional e é o objeto 
fi m do nosso trabalho”, 
explica os dirigentes. 

Foto: Renan Silva
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Jornada contínua
Luta por recomposição do orçamento das instituições federais e reposição salarial de servidores continua

A defesa da educação 
pública e do servi-
ço público contra 

os ataques do governo Bol-
sonaro continua em alta 
temperatura. A semana 
começa com movimenta-
ção em Brasília com uma 
jornada de lutas que vai 
se estender até quinta-
-feira (7). As atividades 
incluem vigílias, recepção 
a parlamentares e força-
-tarefa pela recomposição 

dos orçamentos, reposição 
salarial e negociação co-
letiva.  O centro das pre-
ocupações, entre outras 
ofensivas dos ocupantes 
do Palácio do Planalto 
contra o país e o povo, se 
volta pela sobrevivência 
imediata das instituições 
federais de ensino. 

Na segunda-feira pas-
sada (27), dezenas de es-
tudantes e trabalhadores 
docentes, técnicos-ad-

ministrativos e terceiri-
zados ocuparam o cam-
pus da Praia Vermelha, 
da UFRJ, em protesto 
contra os cortes no orça-
mento das universidades 
federais promovidos pelo 
governo negacionista de 
Bolsonaro. 

O movimento, chama-
do “Ocupa Praia Verme-
lha”, foi aberto com uma 
reunião comunitária com 
representantes do Andes-

-SN, da Adufrj, do Sintu-
frj e da UNE, sob uma 
enorme tenda na praça 
central do campus. De-
bates sobre os cortes e a 
defesa da Educação, do 
SUS e dos HUs comple-
taram a programação.

CORTES
O coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Cres-
cente exemplificou como 
os cortes se refletem na 
vida de estudantes, como 
por exemplo, na falta de 
assistência estudantil e 
de trabalhadores, quan-
do o governo nega 19,99% 
que nada mais é que a 
reposição da inflação de 
seis anos se reajuste.

“A UFRJ não pode 
fechar suas portas por 
uma falta de verbas que 
não existe, verbas”, dis-
se Carla Ferreira, da 
Escola de Serviço Social, 
que conduziu a mesa 
junto com o presidente 
da Adufrj, João Torres.

Torres comentou que 

os cortes de verba das 
universidades federais 
são ilegais e que o ar-
gumento de que não há 
recursos é falso.

Miguel Hauer, dire-
tor da UNE, apontou 
que na universidade re-
side uma das principais 
trincheiras na luta con-
tra o governo que não 
tem nenhum apreço pela 
democracia.

Marcos Klemz, segun-
do secretário regional 
Rio do Andes-SN, lem-
brou: “O risco é real”, in-
dicando a necessidade de 
fortalecer a mobilização.

O professor Luiz 
Acosta destacou a neces-
sidade de revogação da 
Emenda Constitucional 
95 (do teto de gastos) e de 
continuar a luta contra a 
reforma administrativa.

Propôs um ato unifica-
do dos movimentos, com a 
participação dos reitores 
diante da possibilidade 
de a universidade fechar 
em agosto.

A Chapa 2, “É tudo pra 
ontem”, composta pelo 
Movimento Correnteza, 
Coletivo Juntos e a UJC 
foi a vitoriosa na eleição 
para a direção do Dire-
tório Central dos Estu-
dantes da UFRJ – DCE 
Mário Prata. Votaram 
10.993 estudantes. 

 Chapa 2 vence a eleição no DCE Mário Prata
Com 68,1% dos votos 

(7.458), a chapa 2 elegeu 
três conselheiros uni-
versitários; a chapa 3, 
“Lutar com unhas e den-
tes”, um conselheiro ao 
obter 26,2% da votação 
(2.865 votos). A chapa 4, 
“Contraponto”, foi a úl-
tima colocada, com 5,8% 

(633 votos).
Foram três dias de 

votação (28, 29 e 30 de 
junho) e a apuração dos 
votos começou às 2h30 
da madrugada e termi-
nou às 6h30 de sexta-
-feira, no anexo da Esco-
la de Serviço Social, na 
Praia Vermelha. 

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação

'OCUPA PRAIA VERMELHA'. Comunidade universitária se une na defesa da instituição pública

MOVIMENTO ESTUDANTIL dá mostra de vitalidade na UFRJ
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Enquanto a rede 
de propinas corria 
solta, o Ministério 
da Educação se 
omitia diante 
dos impactos 
devastadores 
da pandemia 
no setor, 
comprometendo o 
futuro de milhões
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Presidente do Senado vacila e 
adia instalação da CPI do MEC

Enquanto o Ministério da 
Educação se transformava 
em ninho de corrupção, a 
omissão criminosa de mi-
nistro e asseclas não tomava 
conhecimento do impacto da 
pandemia na vida de milha-
res de estudantes no país. 

Os números são assus-

Depois de ter o requerimen-
to de criação apresentado na 
terça-feira (29) pela oposi-
ção, a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
deverá ser analisada pelo 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG) no 
começo da próxima semana. 

A decisão veio após o 
mandatário se reunir se-
paradamente com gover-
nistas e opositores para 
tratar de articulações po-
líticas ligadas à pauta.

Pacheco afi rmou que 
deve se manifestar for-ME

C =
 co

rru
pç

ão
 e o

mi
ssã

o tadores: entre 2019 e 2021 
houve um aumento de 66% 
no número de crianças de 6 
e 7 anos que não sabem ler 
nem escrever. Esses núme-
ros representam um salto de 
1,4 milhão para 2,4 milhões. 
E, claro, quem se ferrou prin-
cipalmente foram os mais 
pobres em relação aos ricos. 

No período, a evasão es-
colar disparou: no segundo 
trimestre de 2021 houve au-
mento de 171% no número 
de crianças e jovens entre 
6 e 14 anos fora da escola.

Enquanto o mundo 
acabava na educação, com-
prometendo o futuro de 
milhões, a corrupção domi-
nava o MEC por ação de 
uma quadrilha integrada 
inclusive por pessoas sem 
cargos na pasta, como os 
pastores, que pediram pro-
pina para distribuir verbas. 
Esse é o legado do gover-
no Bolsonaro na educação.

malmente a respeito do 
pedido depois de se reunir 
com o colégio de líderes 
partidários da Casa, na 

próxima segunda-feira (4). 
O parlamentar evitou 

manifestar posicionamento 
demarcado sobre a ques-
tão da CPI e disse que irá 
seguir as normas previstas 
no regimento do Senado.

Pacheco se reuniu 
com governistas na ma-
nhã dessa quarta e 
com a oposição à tarde. 

De um lado, os aliados 
do Planalto tentam barrar a 
instalação da comissão para 
evitar maiores danos pré-
-eleitorais ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL). De outro, os 
opositores buscam levantar 

detalhes do escândalo em 
torno do MEC e pressionam 
pela rápida instalação da 
CPI ainda antes do recesso 
parlamentar, que tem início 
ofi cialmente em 18 de julho.

A ideia é que o colegiado 
apure os fatos relacionados 
ao caso dos pastores envolvi-
dos em denúncias de propi-
na e liberação de verbas da 
pasta na gestão Bolsonaro. 
A criação do colegiado foi 
solicitada em documento 
assinado por 31 senadores, 
quatro a mais que o quó-
rum exigido.para o despa-
cho desse tipo de pedido.

não 
sabem 
ler nem 
escrever

CUMPLICIDADE. Estes dois dividem o caos na educação

PACHECO. Omisso

2,4
milhões
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HYAN LUCAS e Adriana, Luiz Miguel e Amanda, e Theodora e Raphael Matheus

Os 32 atletas de jiu-jítsu 
do projeto Maré Top Team 
(crianças e jovens entre 7 
e 17 anos) se classifi caram 
para o campeonato mun-
dial nos Emirados Árabes, 
em novembro. Três deles 
são moradores da Vila Re-
sidencial: Theodora Rangel 
e Luiz Miguel de Bockes, 
de 7 anos, e Hyan Lucas 
Pereira Gonçalves, de 14. 
Porém, a realização do so-
nho de conquista da me-
dalha para o seu país es-
barra na falta de dinheiro. 

O custo da viagem 
para cada atleta é em tor-
no de R$ 5 mil. A chance 
de os três participarem do 
Campeonato Mundial de 
Jiu-Jítsu Profi ssional de 
Abu Dhabi é se der certo a 
campanha de arrecadação 
da vakinhavirtual. Quem 
puder e se dispor a colabo-
rar com os atletas da Vila 
Residencial deve acessar 
o Instagram de cada um, 
onde encontrarão infor-
mações sobre como doar 
e também o histórico de 

Theodora Rangel, 7 anos, 
é atleta de jiu-jítsu da 
equipe Maré Top Team há 
dois anos. A menina exibe 
com orgulho as medalhas 
e os títulos conquistados 
em dois anos de treinos. 
Como ela não tem patro-
cinador, os pais decidiram 
pela vakinha via Insta-
gram para realizar o que 
a fi lha com olhos brilhan-
do diz:  “É meu sonho”. 
Raphael Matheus, pai 
de Theodora, não tem 
dúvidas quando destaca 

Atletas da Vila rumo a 
campeonato mundial

lutas e vitórias de Theo-
dora, Luiz Miguel e Hyan. 

Em dias de tantas incer-
tezas, mas de esperanças 
de mudanças para todos os 
brasileiros, atos de solidarie-
dade nos fortalecem ainda 
mais. Principalmente se tra-
tando de quem está inician-
do sua jornada nesta vida e 
com louvor. Acesse: @theo-
dorarangelbjj, @hyan_perei-
rabjj e @personalzinho_bjj.

O PROJETO
Há dois anos, o Top Team 
foi criado na Vila Residen-
cial pela Associação de Mo-
radores (AmaVila) com o 
apoio do mestre Douglas 
Gentil, que coordena o pro-
jeto, e de outros integran-
tes da sua equipe. O presi-
dente da entidade, Antônio 
José Avelino, lembrou que 
a iniciativa contemplou 
um sonho dos moradores.

O presidente da AmaVila 
disponibilizou o endereço on-
line da entidade para mais 
detalhes e ajuda aos atletas: 
amavila.ufrj@gmail.com. 

Mas para realizar esse sonho, 
os três campeões de jiu-jítsu 
do projeto Maré Top Team 
precisam de apoio financeiro

Sonhos que podem 
se tornar realidade 

a importância do projeto 
para a talentosa atleta: “É 
uma perspectiva de futuro.”

Hyan Lucas Pereira Gon-
çalves, 14 anos, também 
acredita no seu potencial de 
medalha no mundial de Abu 
Dhabi. zer mais esta me-
dalha para o país em Abu 
Dhabi: “Só falta dinheiro, 
porque disposição eu tenho.” 
Adriana Raposo, respon-
sável pelo adolescente, fala 
com orgulho: “Ele encon-
trou no esporte, ao qual se 

dedica há dois anos. Vai 
aos treinos chova ou faça 
sol, e coleciona medalhas.” 

Luiz Miguel de Bockes, 7 
anos, não tem dúvidas: 
“Quero ir ao campeona-
to para trazer medalha. 
Ele participa do projeto 
Top Team desde o seu 
início, na Vila, há dois 
anos. “Ele gosta demais, 
virou uma paixão”, ga-
rantiu a mãe do atleta, 
Amanda. A família resi-
de na Vila há oito anos. 

Foto: Renan Silva
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COORDENADORA Everlainy Oliveira Cangussú

MÁ administração da 
Ebserh no Hospital de 

Clínicas da UFMG é prejuízo 
para os servidores e 

para a população

A triste realidade de 
um HU administrado 
pela empresa

A ex-servidora de enfer-
magem na Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e diretora do Sin-
tufrj, Everlainy Oliveira 
Cangussú, conhece bem os 
efeitos da Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) em uma unidade 
de saúde universitária. Em 
2013, ela assistiu ao cole-
giado máximo da institui-
ção aprovar a entrada da 
Ebserh no Hospital de Clí-
nicas –  onde trabalhou por 

“Uma das primeiras medi-
das adotadas pela Ebserh 
à frente do hospital da 
UFMG, segundo a técnica-
-administrativa, foi dis-
pensar os terceirizados que 
trabalhavam há muitos 
anos nas unidades, profi s-
sionais experientes e de-
dicados”, disse Everlainy. 
Ela lista outras consequên-
-cias para os servidores:

“Incutiram nos funcio-
nários da Ebserh a ideia 
de que eles chegavam para 
moralizar o serviço públi-

Caos nas relações de trabalho

16 anos até chegar à UFRJ 
em 2019 –, e vivenciou a 
nova realidade imposta. 

Segundo Everlainy, que 
trabalha no setor de com-
pras do Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG), ao 
contrário do que apregoam 
os defensores da Ebserh, 
não houve ampliação de 
pessoal na unidade hospi-
talar e, além dos servidores, 
a sociedade também está 
sendo prejudicada. “Ques-

tionamos no Conselho Uni-
versitário da UFMG por que 
a universidade assinaria um 
contrato que não dava ga-
rantias de recursos extras 
para o hospital, sendo esse 
o argumento central dos 
que defendiam a adesão à 
Ebserh”, contou a servidora. 

“Diz-se que (a Ebserh) é 
uma empresa pública, mas, 
na prática, funciona pela ló-
gica mercadológica do lucro, 
portanto, incompatível com 
a política do SUS”, afi rmou 

Everlainy, que classifi ca a 
empresa como “vampira”.  
Na UFMG, Everlainy repre-
sentou os técnicos-adminis-
trativos em vários colegiados 

O pró-reitor de Plane-
jamento, Desenvolvimen-
to e Finanças,  Eduardo 
Raupp, mostrou que o orça-

EBSERH NÃO 
É O QUE DIZ

co, fomentando uma disputa 
desagregadora entre os cele-
tistas e estatutários, resul-
tando em atritos sérios. Mui-
tos 'ebserhianos' desistiram 
do emprego, porque se tra-
balha muito em hospitais.” 

“A desunião da cate-
goria é alimentada pelas 
denúncias ao governo por 
parte de pessoas incomoda-
das com a concessão das 30 
horas e os APHs (plantões 
adicionais remunerados) 
para a enfermagem assis-
tencial do Regime Jurídico 

Único (RJU) – responsá-
vel por cobrir as escalas 
para manter a assistência.”

“A diferença dos víncu-
los empregatícios, o horário 
de trabalho e a discrepân-
cia salarial existente entre 
os profi ssionais da mesma 
função que atuam juntos é 
injusto e descabido, ainda 
mais que houve vários au-
mentos para o pessoal da 
Ebserh, enquanto os salá-
rios dos servidores do RJU 
permanecem congelados.”

“Com foco excessivo na 

produtividade, a explora-
ção do trabalho tornou-se 
uma prática cotidiana so-
bretudo para os servidores 
do RJU. O Coren chegou 
a intervir penalizando a 
empresa. Mas até isso pre-
judicou os trabalhadores 
de enfermagem do RJU 
com remanejamentos de 
pessoal e de horários, ati-
tudes que antes não eram 
praticadas no hospital.” 

“A substituição das iden-
tifi cações de instituição 
pública pelas da Ebserh, 

inclusive em papéis tim-
brados e crachás, reforça 
o sentimento de perda 
de identidade pelo traba-
lhador do que é público.”

“Segue faltando pesso-
al, insumos, medicamen-
tos e muitos leitos foram 
fechados. Os trabalhadores 
se dizem tristes, desmoti-
vados e exaustos. Tudo isso 
impacta na qualidade da 
assistência ao paciente e na 
formação dos alunos, bem 
como na saúde física e psi-
cológica dos profi ssionais.”

superiores e participou das 
lutas contra a Ebserh lidera-
das pelo Sindicato dos Traba-
lhadores nas Instituições Fe-
derais de Ensino (Sindifes). 

Fotos: Divulgação
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O grito LGBTQIA+: Basta de mortes!

REALIDADE 
REPUGNANTE 
Em 2021, foram registradas no 
país 316 mortes de trans e traves-
tis contra 237 em 2020. É o que 
mostra o novo relatório produzido 

no Brasil, com 125 mortes, seguido 
pelo México, com 65 mortes, e pe-
los Estados Unidos, com 53. 

UMA CRIANÇA 
VÍTIMA DA CRUELDADE
Um levantamento da Antra, de 
2021, revela que 72% dos assassi-
natos envolveram crueldade. Em 
2021, foi registrada a morte da pes-
soa trans mais jovem em cinco anos 
de monitoramento: com 13 anos. 
Keron Ravach foi assassinada a 
pauladas no Ceará.

Só no primeiro semestre de 2022 
houve 135 mortes violentas de pes-
soas LGBTQIA+, informa o Grupo 
Gay da Bahia (GGB).

UMA MORTE 
A CADA 29 HORAS 
“O Brasil é o país que mais mata 
LGBTQIA+ no mundo” é a frase 
repetida também no relatório do 
GGB, como nos levantamentos de 
diferentes organizações, que se su-
cedem ano após ano, sobre as cen-

tenas de pessoas que perderam a 
vida para a violência LGBTfóbica 
no país. Em 2021, segundo o relató-
rio “Mortes Violentas de LGBT+ no 
Brasil – 2021”, divulgado pela ONG 
em fevereiro, houve uma morte a 
cada 29 horas.

Desde 2019, a homofobia é cri-
minalizada no Brasil. Mas os indi-
cadores continuam a crescer: foram 
8% maior em 2021. A ONG, que há 
40 anos divulga as tristes estatísti-
cas que, segundo o Grupo, “é a pon-
ta de um iceberg de ódio e sangue”.

PROPOSTAS
O GGB indica cinco propostas de 
curto prazo para erradicação des-
tas mortes violentas: educação 
sexual e de gênero em todos os ní-
veis escolares, aplicação exemplar 
dos dispositivos legais de crimi-
nalização, políticas públicas que 
garantam a cidadania plena desse 
segmento e apelo para que as víti-
mas reajam e denunciem sempre 
todo tipo de discriminação. 

“Precisamos voltar a viver 
e a sonhar. Fora Bolsonaro! 
Na linha de batalha estão 
os corpos trans”, reivindicou 
em alto e bom som Adriana 
Gretta, da Rede Trans, no ato 
realizado nas escadarias da 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), no Dia 
Internacional do Orgulho 
LGBTQIA+, 28 de junho.
O Brasil é o país que mais 
mata pessoas trans e 
travestis no mundo, e 
essa posição neste trágico 
ranking é mantido pelo 
quarto ano consecutivo. O 
evento no centro da cidade 
contou com a participação 
de mais de 30 organizações 
e partidos políticos de 
esquerda, que exigem o fim 
do fascismo no país. 

pelo Observatório de Mortes e Vio-
lências contra LGBTI+, lançado 
em maio, fruto de parceria de vá-
rias organizações sociais, como a 
Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra), a Aconte-
ce Arte e Política LGBTI+ e a As-
sociação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais e Intersexos (ABGLT). 

Alexandre Bogas, um dos coor-
denadores do Observatório, pon-
dera que, entre outros fatores, o 
aumento da violência é também 
reflexo do atual governo, “conserva-
dor e preconceituoso”, que estimula 
as pessoas à agressão. 

O Brasil está no topo há 13 anos 
como o país que mais mata pessoas 
trans e travestis no mundo, confor-
me o relatório de 2021 da Transgen-
der Europe (TGEU), que monitora 
dados levantados por instituições 
trans e LGBTQIA+, que aponta 
que 70% de todos os assassinatos 
registrados aconteceram na Amé-
rica do Sul e Central, sendo 33% 
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MANIFESTAÇÃO MANIFESTAÇÃO nas escadarias da Alerj, no dia 28 de junho
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ENCARTE

Sintufrj inscreve para cursos 
de capacitação e oficinas

Começam nesta segunda-feira, 
4, e prosseguem até o dia 31 
de julho, as inscrições para os 

cursos de capacitação e preparató-
rios para o mestrado e o doutorado, 
e para as oficinas oferecidas pelo 
Sintufrj aos sindicalizados à entidade 
e a seus dependentes diretos, extra-
quadro, terceirizados e prestadores 
de serviços com mais de um ano de 
trabalhos prestados à UFRJ. 

Inscreva-se pelo site do Sintufrj 
(www.sintufrj.org.br), tanto para os 
cursos como para as oficinas. É só 
entrar na página do Sindicato e cli-
car para ter acesso aos formulários. 
Para fazer jus ao certificado de capa-
citação e garantir melhoria salarial, é 
preciso ter 75% de frequência nas au-
las e realizar as avaliações propostas 
pelos professores. 

O curso de capacitação e as oficinas 
terão início no dia 5 de agosto, e o en-
cerramento de todas as atividades está 
programado para 2 de dezembro. As 
aulas dos cursos serão virtuais, e quem 
tiver disponibilidade pode inscrever-se 
em mais de um. Haverá um período 
de treinamento para o aprendizado do 
uso da plataforma adotada. Já as ofici-
nas, funcionarão presencialmente. 

A novidade deste semestre é o 
curso Patrimônio Cultural: Lugares de 
Saberes e Memórias, que se propõe 
a trabalhar o conhecimento a partir 
do eixo patrimônio cultural, através 

de ações pedagógicas, culminando 
com atividades de campo nos espa-
ços tombados pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) ou a Unesco. 

Confira todos os detalhes dos cur-
sos e oficinas nos editais publicados 
neste encarte do Jornal do Sintufrj. 

A TAREFA É ATENDER ÀS 
EXPECTATIVAS DA CATEGORIA
Dar continuidade aos cursos de 
capacitação e preparação para o 

mestrado e doutorado na UFRJ e 
em outras instituições e reativar as 
oficinas artísticas foi o compromis-
so assumido com a categoria pelos 
três integrantes da Coordenação 
de Educação, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj: Helena Alves, 
Edmilson Pereira e Carlos Daumas. 

“O nosso propósito é contribuir 
com a formação dos nossos sindi-
calizados para que prosperem na 
carreira como profissionais da edu-
cação. E, na medida do possível, 

investiremos em ações que promo-
vam a inclusão dos trabalhadores 
menos valorizados na sociedade, 
como os nossos companheiros ter-
ceirizados”, afirmou Edmilson. 

“Vamos tornar esse espaço do 
trabalhador em um ambiente de 
todos, sem discriminação de cor, 
sexualidade, crença e de pessoas 
com necessidades especiais. Mas 
não daremos espaço às ideologias 
da direita e do fascismo”, garantiu 
o dirigente. 

REUNIÃO dos coordenadores de Educação, Cultura e Formação Sindical Carlos Daumas, Edmilson Pereira e Helena Alves 
com a coordenadora de Aposentados e Pensionistas Ana Célia e os professores do Sintufrj

DA COORDENAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E
FORMAÇÃO SINDICAL

Foto: Renan Silva
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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 e terceirizados há mais de 1 ano devidamente 
comprovado pela Direção da Unidade em que trabalha.
d) Extraquadro.
Observação: O servidor técnico-administrativo em educação (item 1.a) terá priorida-
de no preenchimento das vagas.

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 4 de julho a 31 de julho de 2022.

3. INSCRIÇÕES ONLINE:
O formulário para a inscrição estará disponível no site do Sindicato: 
www.sintufrj.org.br.

4. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CATEGORIA:
Serão oferecidas 30 vagas por turma, sendo 5 vagas para não sindicalizados, conforme 
itens 1.c e 1.d.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) 25 vagas aos servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 
1.a deste edital e dependentes definidos pelo item 1.b deste edital;
b) 5 vagas aos demais inscritos definidos pelo item 1.c e 1.d deste edital.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
Conforme definido pelo item 1, 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 público, em 01/08/2022, às 14h, no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ.

6. CRONOGRAMA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO:
Aula inaugural dia 5 de agosto, sexta-feira, das 9h às 11h30.
Aula de encerramento de todos os cursos, dia 2 de dezembro, sexta-feira, das 9h às 11h30.

CURSO LOCAL HORÁRIO DIA PERÍODO VAGAS

Metodologia de 
Pesquisa Módulo A Plataforma online 13h às 14h30 quinta-feira 05/08 a 02/12 30

Metodologia de 
Pesquisa Módulo A Plataforma online 19h às 20h30 quinta-feira 05/08 a 02/12 30

Redação Acadêmica I Plataforma online 10h às 11h30 quarta-feira 05/08 a 02/12 30

Redação Acadêmica II Plataforma online 19h às 20h30 quarta-feira 05/08 a 02/12 30

Inglês Instrumental I Plataforma online 18h às 19h30 terça-feira 05/08 a 02/12 30

Inglês Instrumental II Plataforma online 13h às 14h30 terça-feira 05/08 a 02/12 30

Inglês Instrumental III Plataforma online 9h às 10h30 terça-feira 05/08 a 02/12 30

Espanhol 
Instrumental I Plataforma online 13h30 às 15h quarta-feira 05/08 a 02/12 30

CURSO LOCAL HORÁRIO DIA PERÍODO VAGAS

Violão Presencial  
Espaço Saúde 11h às 14h30 sexta-feira 05/08 a 02/12 20

Dança de Salão Presencial 
Espaço Cultural 12h30 às 13h30 segunda-feira 

e sexta-feira 05/08 a 02/12 20

Dança de Salão Presencial 
Espaço Cultural 17h às 18h30 terça-feira e 

quinta-feira 05/08 a 02/12 20

Patchwork Presencial 
Espaço Cultural 9h às 12h segunda-feira 05/08 a 02/12 20

Pintura Presencial 
Espaço Cultural 9h às 12h quarta-feira 05/08 a 02/12 20

Pintura Presencial 
Espaço Cultural 14h às 17h quarta-feira 05/08 a 02/12 20

7. CRONOGRAMA DAS OFICINAS:

PROJETO UNIVERSIDADE CIDADÃ PARA OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 2022
Curso Preparatório para Mestrado e Doutorado 

Cursos de Capacitação SINTUFRJ

EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2022.2

Espanhol 
Introdutório I Plataforma online 15h30 às 17h quarta-feira 05/08 a 02/12 30

História Patrimônio 
Cultural: Lugares 
de Saberes e Me-

mórias
A definir 17h às 18h30 quinta-feira 05/08 a 02/12 30

7.1 AULAS REMOTAS:
As aulas remotas serão ministradas por meio de ambientes virtuais, através de pla-
taforma online. É importante ressaltar que haverá um período de ambientação e 
treinamento, para que todos aprendam a utilizar essa ferramenta de estudos, com o 
objetivo de garantir a qualidade dos cursos ministrados. Estaremos à disposição para 
sanar quaisquer dificuldades que possam ocorrer devido à implementação dessas 
novas tecnologias. As aulas são síncronas, ou seja, em tempo real, não sendo possí-
vel acessá-las, sob qualquer pretexto, de forma assíncrona.

8. ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
O trabalho de Orientação Acadêmica junto aos alunos do Curso Preparatório para Mes-
trado e Doutorado tem como objetivo a orientação sobre os diversos Editais dos Pro-
gramas de Pós-Graduação da UFRJ e outras Instituições Públicas de Ensino Superior e a 
orientação de estudo para que o aluno possa conciliar trabalho e estudo.  O foco consiste 
em propiciar subsídios para o aluno adequar sua trajetória profissional e acadêmica às 
linhas de pesquisa disponíveis. Esse alinhamento entre o interesse e os programas dispo-
níveis é fundamental para o êxito no ingresso e na conclusão do Mestrado.
Em 2022.2, a Orientação Acadêmica será realizada de forma remota às quartas-fei-
ras, através de plataforma online, das 13h30 às 16h30. Os alunos receberão um e-
-mail através do qual será iniciada a comunicação com a orientadora.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 Para que a Certificação seja concedida, o(a) aluno(a) deverá ter, no mínimo, 75% de 
frequência e realizar as avaliações propostas pelo docente ao longo do curso.
9.2 O aluno pode se inscrever em apenas um curso ou em mais de um se assim desejar e 
tiver disponibilidade, desde que haja vaga e respeitando o nivelamento no caso dos cursos 
de línguas estrangeiras. No que se refere à Redação Acadêmica II, há pré-requisito do I curso.
9.3 Os dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ 
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nível intermediário para realização das provas de língua inglesa em programas de 
mestrado e doutorado. Ênfase em tradução de textos.

HISTÓRIA Patrimônio Cultural: Lugares de Saberes e Memórias
O curso Patrimônio Cultural: Lugares de Saberes e Memórias tem por objetivo construir 
uma leitura de mundo sobre os espaços culturais brasileiros, sobretudo o da Região Su-
deste, no que tange aos patrimônios materiais e imateriais. Com a compreensão de que 
esses espaços são ricos em saberes e memórias, abrangendo diversos temas multicultu-
rais, transversais e disciplinares. O curso se propõe a trabalhar o conhecimento a partir 
do eixo Patrimônio Cultural através de ações pedagógicas, culminando com atividades de 
campo nos espaços tombados pelo Iphan ou Unesco. O proposto curso será apresentado 
em módulo, presencialmente, com duração de 5 encontros, cada um com 2 horas-aula, 
e mais 6 horas de atividade de campo, podendo ser as horas de atividade de campo 
ampliadas, conforme a proposta da visita para a atividade de campo (visitas guiadas). 
Paralelo ao curso Patrimônio Cultural: Lugares de Saberes e Memórias, teremos outros 
módulos, que estarão ligados à formação política e sindical para o público-alvo. Nesses 
módulos, será constituída uma organização de jornadas de formação temáticas, utilizan-
do diferentes recursos, como aula-debate, visitas de campo, exibição de filmes e peças 
teatrais. As diferentes formas de abordagens e apresentação dos temas propostos possi-
bilitam uma formação includente, versátil e lúdica.   
O curso é constituído de quatro módulos independentes, podendo o público-alvo par-
ticipar apenas de um módulo de seu interesse, com um total parcial de carga horária 
mínima de 15 horas e carga horária máxima de 60 horas.

OFICINA DE DANÇA DE SALÃO DO SINTUFRJ
A Oficina de Dança de Salão do Sintufrj tem como objetivo promover o bem-estar 
físico, mental e social, utilizando-se dos movimentos técnicos, formatados em 
métodos individuais e coletivos, através de ritmos variados.

OFICINA DE VIOLÃO
A Oficina de Violão é um curso livre para associados e dependente, aprenderem 
ou se aprimorarem a tocar violão.
O ensino é feito de forma coletiva, mas com atendimentos individuais, focado na 
prática com cifras e no vasto repertório da Música Brasileira.

OFICINA DE PINTURA 
Tem como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades da arte de pin-
tar em tecidos, telhas, madeiras, papel etc. Ligada à imaginação e à terapia ocu-
pacional.
Obs.: O material utilizado durante as aulas será de responsabilidade dos alunos.

OFICINA DE PATCHWORK 
É a arte de unir retalhos de diversas estampas, formando diferentes designs. 
Terapia ocupacional, principalmente voltada a idosos, muito difundida nos EUA e 
que vem ocupando espaços no Brasil em exposições.
Obs.: O material utilizado durante as aulas será de responsabilidade dos alunos.

deverão preencher o formulário de inscrição com os seus dados pessoais e com os dados 
funcionais do seu representante sindicalizado (nome completo, SIAPE, lotação e cargo).
9.4 No que se refere aos não sindicalizados, necessitasse da declaração do chefe de 
local de trabalho que comprove as suas atividades laborais.
9.5 Os casos omissos ou situações não previstas por este Edital serão resolvidos pela 
Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical do SINTUFRJ.

10. 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 ferra-
mentas de inserção na pós-graduação, minimizando suas dificuldades e apreensões 
quanto à produção acadêmico-científica.

REDAÇÃO ACADÊMICA I
Compreensão e produção de textos acadêmicos na perspectiva da metodologia cien-
tífica e da análise de gêneros. Trabalhar as características dos diversos gêneros tex-
tuais acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um deles. Discutir algumas 
questões gramaticais de acordo com as variedades linguísticas, dando ênfase sempre 
ao que é mais produtivo e recorrente na escrita acadêmica. Capacitar os servidores 
técnico-administrativos, que durante e ao final de cursos de graduação ou pós-gra-
duação precisam elaborar um trabalho de conclusão, apresentando um estudo um 
pouco mais longo e detalhado sobre tema de seu interesse.

REDAÇÃO ACADÊMICA II
Dar continuidade ao curso de Redação Acadêmica I, buscando a compreensão e pro-
dução de textos acadêmicos na perspectiva da metodologia científica e da análise de 
gêneros. Trabalhar as características dos diversos gêneros textuais acadêmicos, ainda 
não trabalhados em Redação Acadêmica I, com foco nas particularidades de cada um 
deles. Discutir algumas questões gramaticais de acordo com as variedades linguísticas, 
dando ênfase sempre ao que é mais produtivo e recorrente na escrita acadêmica. Ca-
pacitar os servidores técnico-administrativos, que durante e ao final de cursos de gra-
duação 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 I
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura ins-
trumental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de diferentes 
tipologias, gêneros e temáticas, com o objetivo de preparar o aluno para a compre-
ensão leitora, através do uso de estratégias de leitura.

ESPANHOL INTRODUTÓRIO I
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a produção inicial de 
textos escritos em língua espanhola, através da prática da leitura. Estudo de pontos 
gramaticais necessários à leitura e à produção escrita, com ênfase nos verbos regu-
lares e irregulares do Presente do Indicativo.

INGLÊS INSTRUMENTAL I – Introdutório
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instru-
mental em língua inglesa. Serão trabalhados textos autênticos, de diferentes tipologias, 
gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, jornalísticos, documentos adminis-
trativos, provas de processo seletivo para cursos de pós-graduação, entre outros.

INGLÊS INSTRUMENTAL II – Básico
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ em leitura instrumental de nível bá-
sico para realização das provas de língua inglesa em programas de mestrado e doutorado.

INGLÊS INSTRUMENTAL III – Intermediário
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ em leitura instrumental de 

MÊS TEMA ATIVIDADE ATIVIDADE DE CAMPO

Agosto Legado Vargas (24) Aula-debate Museu da República

Setembro
Brasil-Império: 

os 200 anos da Inde-
pendência do Brasil

Aula-debate Petrópolis

Outubro
História Colonial da 

cidade do Rio de 
Janeiro

Aula-debate

Visita aos Patrimônios 
Históricos coloniais do 

centro da cidade do Rio 
de Janeiro

Novembro Questão racial e cul-
tura afro-brasileira Palestra-debate Cais do Valongo e região, 

e visita ao Quilombo
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