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Os próximos dias de agosto prometem 

movimentação atípica para a comunida-

de universitária e para o país. O Sintu-

frj realiza assembleia geral dia 9 e aula 

inaugural dos seus cursos dia 5. O Con-

suni prepara sessão extraordinária. Um 

ato em defesa das eleições livres vai mo-

bilizar o país. Para a categoria, a semana 

fecha com um arraiá à altura das melho-

res tradições.
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Educação, universidade, carreira, serviço 
público são temas tratados pelas campa-
nhas de pré-candidatos à presidência

E S P E C I A L
eleições 2022

ARRAIÁ DO SINTUFRJSEXTA-FEIRA

A PARTIR DAS 14h

Show com TRIO PÉ DE SERRA  + TOP DJ’s
Comidas típicas, barraquinhas e muito mais. Local: PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Aposentados se organizam para encontro nacional
Trabalhadores reclamam 
de condições na Reitoria

Educação, 
universidade, carreira, 
serviço público são 
temas tratados 
pelas campanhas 
de pré-candidatos à 
Presidência

ASSEMBLEIA
GERAL

9 DE AGOSTO
ÀS 10H, NO 

QUINHENTÃO (CCS)
PRESENÇA CONFIRMADA 

DE EDUARDO RAUPP

PAUTA: 
- SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E CORTES NA UFRJ 
- MOBILIZAÇÃO CONTRA O 
GOLPISMO EM DEFESA DAS ELEIÇÕES
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O governo federal impôs mu-
dança em relação ao proce-
dimento para ressarcimento 
do auxílio-doença aos servi-
dores da UFRJ quem têm 
Caurj ou plano com o Sintu-
frj. O aviso foi dado na reu-
nião dos aposentados(as), 
aposentandos(as) e pensio-
nistas do Sintufrj, quarta-
-feira, 27 de julho. 

“Em vez de enviarem 
direto o comprovante de pa-
gamento dos planos aos RHs 
das unidades, essas pessoas 
agora terão que utilizar o 
aplicativo SouGov.br para fa-
zer essa operação e receber o 
auxílio-saúde”, explicou Ana 

A direção do SINTUFRJ 
esclarece que é ação de 
estelionatário(s) informa-
ções que têm circulado 
em grupos de WhatsApp 
acerca de supostas libera-
ções de valores relaciona-
das a ações judiciais movi-
das pelo sindicato.

Informações corretas 
sobre os processos podem 
ser obtidas pelos telefo-
nes do ATENDIMENTO: 
3194-7101/7104.

O telefone do escritório 
Cassel Ruzzarin Santos 
Rodrigues Advogados res-
ponsável pelas ações cole-
tivas (3035-6500) – tam-
bém está disponível para 
fornecer informações ao 
sindicalizado por meio de 
mensagens de WhatsApp.

O Sintufrj recomenda 
atenção redobrada aos 
sindicalizados: não é a pri-
meira vez que a ofensiva 
de golpistas tenta tirar 
vantagens de servidores 
relacionados nos proces-
sos em busca de seus di-
reitos.

ORIENTAÇÃO PARA QUEM 
TIVER CAÍDO NO GOLPE DO 
ESTELIONATO
• Fazer Boletim de Ocor-
rência (BO) na polícia.
• Reunir o BO, cópias da 
identidade, CPF e com-
provante de residência e 
trazer ao Sintufrj.
• Assinar procuração para 
ser encaminhada à asses-
soria jurídica do sindicato 
que cuidará do processo.

Nesta segunda-feira, 1º de agosto, os técni-
cos-administrativos  sindicalizados ao Sin-
tufrj encontrarão, no site da entidade (www.
sintufrj.org.br), um questionário para ser 
respondido online até o dia 30 de agosto.

A iniciativa é da Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação Sindical, que quer 
saber quais novos cursos deve oferecer às tra-
balhadoras e trabalhadores que contemplem 
suas expectativas de crescimento profi ssio-
nal e intelectual. “O objetivo é focar nos an-
seios dos sindicalizados para investirmos em 
2023”, disse o coordenador Edmilson Pereira. 

O boletim Dia a Dia Sintufrj circula de terça 
a sábado e 90% do seu conteúdo é posta-
do no site da entidade. São matérias pro-
duzidas pela equipe do Departamento de 
Comunicação e por sites e portais que têm 
o foco na defesa dos interesses dos traba-
lhadores. Esse conteúdo que vamos buscar 
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Aviso sobre ressarcimento do auxílio-saúde  
Célia, da Coordenação de 
Aposentados(as), Pensionis-
tas e Aposentandos (as).

ORIENTAÇÃO
Para ajudar os aposen-
tados (as), pensionistas e 
aposentandos(as) nessa ta-
refa, o Sintufrj recomenda 
o curso que está sendo ofe-
recido pelo Laboratório de 
Informática para Educação 
(LIpE/Nides), em parceria 
com o Departamento de 
Pessoal do Centro de Letras 
e Artes (CLA), para poten-
cializar os trabalhadores da 
UFRJ a lidarem com o novo 
aplicativo do governo des-

tinado aos servidores fede-
rais: o SouGov.br.

Aulas às sextas-feiras, 
das 10h às 11h30, no Centro 
de Tecnologia (CT), sala 200 
do bloco H, Fundão, até 23 

de setembro. Mais informa-
ções com Gilmar Constan-
tino (97715-7585), Rejane 
Gadelha (99943-6006), Vera 
Valente (99766-4114) e Vâ-
nia Godinho (99863-4146). 

APOSENTADOS. Aviso foi dado na reunião no Espaço Saúde

ALERTA: 
ESTELIONATÁRIOS 
AGEM NA UFRJ

ALERTA: 

O boletim 
a sábado e 90% do seu conteúdo é posta-
do no site da entidade. São matérias pro-
duzidas pela equipe do Departamento de 
Comunicação e por sites e portais que têm 
o foco na defesa dos interesses dos traba-
lhadores. Esse conteúdo que vamos buscar 

DIA A DIA SINTUFRJ
em diversas fontes é adequadamente iden-
tifi cado com links que conduzem à fonte 
original do que é publicado. Além da agen-
da interna, com informações sobre as lutas 
conduzidas pela direção do Sintufrj, o Dia a 
Dia aborda assuntos nacionais e internacio-
nais de política, economia, cultura e serviços.
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O Conselho Universitário 
da UFRJ aprovou moção 
proposta pelo Fórum de 
Mobilização e Ação Soli-
dária (Formas) de apoio à 
mobilização nacional em 

defesa do orçamento da 
universidade e pelo Fora 
Bolsonaro. O documento, 
aprovado na sessão do co-
legiado máximo de quinta-
-feira, 28 de julho, defende 

os direitos sociais, denuncia 
a violência, o desemprego e 
a fome. O Formas reúne as 
entidades representativas 
que atuam na UFRJ, entre 
as quais o Sintufrj.

Contra cortes e por eleições livres
Sintufrj convoca assembleia para o dia 9 e mobiliza para manifestações no 11 de agosto

Terça-feira, 9 de agosto, às 10h, o Sintufrj realiza assembleia geral para 
discutir cortes e a mobilização pela democracia e por eleições livres.

Ficou acertado também 
que na quinta-feira, 11 de 
agosto, quando o país vai 
parar para uma manifes-
tação gigante contra a ten-
tativa de golpe do fascismo, 

o Conselho Universitária 
fará uma reunião extraordi-
nária. Nesse dia, as ruas do 
Centro do Rio vão se encher 
de manifestantes ecoando o 
movimento nacional.

Trecho da moção aprovada pelo Consuni
"(...) Existe uma escalada autoritária e golpista em 
curso, e um profundo corte orçamentário contra aque-
las que o governo federal considera umas das suas 
principais inimigas: as Universidades. A UFRJ, por 
exemplo, iniciou o ano de 2022 com um orçamento de 
R$ 329 milhões, valor que já significava a impossibi-
lidade de a universidade finalizar o ano garantindo o 
seu pleno funcionamento. Com os novos cortes impos-
tos em maio, que retiram mais 1,6 bilhão do orçamento 
das Universidades e Instituições Públicas de Ensino, 
isso representa uma diminuição de mais de 7% da ver-
ba da UFRJ, que agora se encontra em um cenário de 
não ter condições orçamentárias para o pleno funcio-
namento já no início do próximo semestre letivo (...)."

Movimentos populares, 
estudantis, sindicais e 
partidos políticos que 
integram a coordenação 
da Campanha Nacional 
Fora Bolsonaro estão 
convocando mobilização 
nacional para o ato de 
11 de agosto em defesa 
da democracia e por 
eleições livres. 

Numa nota divulgada 
durante a semana, 
a  coordenação da 
campanha afirma que 
a situação “exige a 
mobilização de todas as 
vozes comprometidas 
com a democracia e 
com a luta por direitos 
sociais, contra a violência 
a destruição do meio 

ambiente, o desemprego 
e a fome”.

A  nota  da  co -
ordenação conclama 
ao fortalecimento dos 
setores da sociedade 
civil preocupados com 
a defesa das eleições e 
da soberania popular, 
“ameaçada pela violência 
política”.

11 de agosto: atos em defesa da 
democracia e por eleições livres

CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Na sessão de quinta-feira, 28 de julho, proposta do Formas pôs o colegiado na agenda de lutas contra cortes e pelo Fora Bolsonaro
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A aula inaugural dos cursos 
de capacitação – preparatórios 
para o mestrado e o doutorado 
– e das oficinas do Sintufrj é 
na sexta-feira, 5 de agosto, das 
9h30 às 12h, no Espaço Cultu-
ral da entidade. Os inscritos 
não podem faltar, porque con-
tará como presença em aula. 

A Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação Sin-
dical fará a apresentação dos 
professores, esclarecerá dúvi-
das dos alunos e informará a 
dinâmica das aulas. Os cursos 
de capacitação serão ministra-
dos online; já as oficinas funcio-
narão presencialmente. 

Roberto Gambine, ex-pró-
-reitor de Pessoal e de Pla-
nejamento, Desenvolvimento 
e Finanças é o palestrante 
convidado da Coordenação de 
Educação. As oficinas de Dan-

Aula inaugural dos cursos e das oficinas
Roberto Gambine, ex-pró-reitor, é o palestrante convidado do ato de abertura no Espaço Cultural
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EDUCAÇÃO, CULTURA E
FORMAÇÃO SINDICAL

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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de no preenchimento das vagas.
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Instrumental I Plataforma online 13h30 às 15h quarta-feira 05/08 a 02/12 30
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Espanhol 
Introdutório I Plataforma online 15h30 às 17h quarta-feira 05/08 a 02/12 30
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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 
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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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EDUCAÇÃO, CULTURA E
FORMAÇÃO SINDICAL

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 

ROBERTO GAMBINE, palestrante convidado

ça e Violão, que já estão em ple-
na atividade, farão apresenta-
ções com seus alunos.   

CURSOS, OFICINAS E INSCRIÇÃO
Até domingo, 31 de julho, os in-
teressados podem se inscrever 
para os cursos de capacitação 
e para as oficinas. É só acessar 
www.sintufrj.org.br  e entrar no 
link “Fazer Inscrição”. Além dos 
sindicalizados e seus dependen-
tes diretos, podem se inscrever 
os trabalhadores extraquadro, 
terceirizados e prestadores de 
serviços na UFRJ.

Os cursos oferecidos prepa-
ratórios para o mestrado e o 
doutorado também contam para 
progressão em capacitação, re-
sultando em melhoria salarial. 

Veja no quadro as informa-
ções completas sobre os cursos e 
as oficinas.

Foto: Renan Silva
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O que diz Vera

VERA LÚCIA SALGADO - PSTU

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - PT

O que diz Lula

REFORMA ADMINISTRATIVA
A PEC 32 é um absurdo com-
pleto. Apoia-se em men� ras e 
em uma campanha de demo-
nização dos servidores e dos 
serviços públicos. A reforma 
não ataca privilégios, visto que 
militares, juízes, senadores e 
deputados estão de fora. Além 
disso, acabaria com a estabi-
lidade dos servidores, para 
reinar o mando e a corrupção. 
Acabaria com a obrigação do 
Estado de garan� r direitos 
como saúde e educação, abrin-
do caminho para priva� zar 
tudo. Somos totalmente contra 
essa “reforma”.

“Vamos juntos pelo Brasil” – 
Frente composta pelo PT, PSB, 
PCdoB. PV, Psol, REDE e Soli-
dariedade
O país voltará a inves� r em 
educação de qualidade, no 
direito ao conhecimento e no 

E S P E C I A L
eleições2022

Precisamos de uma reforma 
que acabe com as mordomias 
dos parlamentares e militares 
de alta patente; com as tercei-
rizações e o desvio de dinheiro 
público para o setor privado; 
que melhore os serviços e va-
lorize os trabalhadores do ser-
viço público.

EDUCAÇÃO/UNIVERSIDADES
Isso se repete em todas as 
IFES do país, e na educação 
de conjunto, porque essa não 
é a prioridade. Os cortes e o 
sucateamento são um pro-
jeto, cujo desfecho que se 
pretende é a priva� zação. É 

de Educação e revertendo os 
desmontes do atual governo. 
Para os alunos que fi caram 
defasados devido às inúmeras 
limitações, materiais, pedagó-
gicas ou tecnológicas, durante 
a crise sanitária, afi rmamos o 
compromisso do novo governo 
com um programa de recupe-
ração educacional concomitan-
te a educação regular, para que 
possam superar esse grave dé-
fi cit de aprendizagem. A edu-
cação é inves� mento essencial 
para fazer do Brasil um país 
desenvolvido, independente e 
igualitário, mais cria� vo e feliz. 

O nosso obje� vo é resga-
tar e fortalecer os princípios 

necessário reverter a lógica, e 
priorizar a educação. A primei-
ra coisa é estancar o roubo do 
orçamento que se pra� ca com 
o sistema criminoso da dívida 
pública, suspendendo o paga-
mento. Acabando com a bolsa 
banqueiro teremos dinheiro 
para o fi nanciamento das Uni-
versidades.

SERVIÇO PÚBLICO/CARREIRA
É inaceitável o acúmulo de 
perdas salariais que os servi-
dores públicos têm amargado. 
O primeiro passo é recompor 
as perdas salariais e dar início 
à reestruturação das carreiras 

do projeto democrá� co de 
educação, que foi desmonta-
do e aviltado. Para par� cipar 
da sociedade do conhecimen-
to, é fundamental o resgate 
de um projeto de educação 
que dialogue com o projeto 
de desenvolvimento nacional. 
Para isso, é preciso fortalecer 
a educação pública univer-
sal, democrá� ca, gratuita, de 
qualidade, socialmente refe-
renciada, laica e inclusiva, com 
valorização e reconhecimento 
público de seus profi ssionais. 

Asseguraremos a con� -
nuidade das polí� cas de cotas 
sociais e raciais na educação 
superior e nos concursos pú-

para valorização dos servido-
res. Junto a isso, realizar con-
cursos para preencher os car-
gos vagos e ampliar o quadro 
de servidores.

É preciso inverter a lógica. 
Hoje, o fundo público é captu-
rado pelos bancos e grandes 

blicos federais, bem como sua 
ampliação para outras polí� -
cas públicas. 

É preciso uma reforma 
do Estado, que traga mais 
transparência aos processos 
decisórios, no trato da coisa 
pública de modo geral, dire-
cionando a esfera pública e a 
ação governamental para as 
entregas públicas que reali-
zem os direitos cons� tucio-
nais. Reafi rmamos o nosso 
respeito e compromisso com 
as ins� tuições federais, que 
foram desrespeitadas e suca-
teadas e com a retomada das 
polí� cas de valorização dos 
servidores públicos. 

II

empresas. O que sobra para 
educação, saúde, moradia, 
combate à fome são migalhas. 
Vamos enfrentar isso, suspen-
der o pagamento da dívida e, 
com o conjunto dos trabalha-
dores, estabelecer as priorida-
des orçamentárias.

fortalecimento da educação 
básica, da creche à pós-gra-
duação, coordenando ações 
ar� culadas e sistêmicas entre 
a União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, retomando 
as metas do Plano Nacional 
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LEONARDO PÉRICLES - UP

SOFIA MANZANO- PCB

O que diz Péricles

O que diz Sofia

REFORMA ADMINISTRATIVA
Somos contra a reforma 

administra� va que, sob o pre-
texto de “o� mizar” o serviço 
público e reduzir despesas, é 
mais um ataque aos servido-

E S P E C I A L
eleições2022

bene� cios com a ampliação 
de direitos. Consideramos o 
serviço público essencial para 
o desenvolvimento do nosso 
país bem como para atender 
o conjunto da população. O 
que seria do Brasil durante a 
pandemia se não fosse o SUS 
e seus servidores.

UNIVERSIDADE
Universidade não é des-

pesa, mas sim inves� mento. É 
inconcebível um país que bus-
que desenvolvimento técnico-
cien� fi co e atender as deman-
das da população reduzir in-
ves� mento e cortar recursos 
a um setor como a Universi-
dade Pública. A atual polí� ca 

avança no sen� do de des-
montar a universidade pública 
abrindo possibilidades para 
uma priva� zação por dentro, 
comprometendo inclusive o 
tripe Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão. Devemos combater 
tais medidas de desmonte da 
Universidade pública, que, as-
sim como a EBSERH atacam a 
Universidade. Devemos am-
pliar os inves� mentos na uni-
versidade pública, garan� ndo 
uma ampliação do serviço, 
da pesquisa, da extensão, do 
ensino e de atendimento à po-
pulação, além de ampliar a po-
lí� ca de assistência estudan� l. 
Devemos lutar para criar uma 
universidade popular.

SERVIÇO PÚBLICO
Defendemos a imediata 

realização de concursos pú-
blicos para recomposição dos 
quadros de servidores bem 
como o aumento desse qua-
dro para atender a demanda 
de ampliação do setor. É pre-
ciso também melhorar o pla-
no de carreira dos servidores 
públicos federais. Precisamos 
de aumento real para além 
da infl ação, não podemos 
admi� r que um setor tão im-
portante para o conjunto da 
população acumule perdas. 
Verbas e ampliação de direi-
tos com serviço e servidores 
públicos não é gasto, mas in-
ves� mento.

II

 REFORMA ADMINISTRATIVA
Vemos a proposta de Refor-

ma Administra� va como uma 
entre as reformas estruturantes 
do programa an� povo imposto 
nos úl� mos anos, em especial 
com o golpe ins� tucional de 
2016, somando-se as Reformas 
de Teto de Gastos, Previdenciá-
ria e Trabalhista. Mais uma vez, 
o governo federal e o congresso 
nacional, em sua maioria, apre-
sentam um projeto que des-
constrói vitórias populares pre-
sentes na Cons� tuição de 1988, 
como o direito à estabilidade do 
servidor e o caráter do serviço 
público como ente de Estado e 
não de governo.

Outro obje� vo da Reforma 
Administra� va é a abertura à 

gestão privada, via organizações 
sociais ou mesmo ampliação do 
poder do setor das empresas 
terceirizadas. Ou seja, máximo 
ganho para o capital privado 
frente a direitos sociais.

Nosso programa prevê a 
garan� a de acesso público aos 
direitos essenciais da popula-
ção como educação, saúde, 
previdência, saúde, segurança, 
etc. Neste sen� do, uma Re-
forma Administra� va popular 
visando ampliar o quadro com 
concursos, combater o proces-
so de terceirização e valorizar o 
servidor.
EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADES

A UP reafi rma que o Brasil 
é um país rico, com PIB na or-
dem de R$ 8 trilhões, mas as 

elites impõem a miséria ao seu 
povo. Isso vale também para a 
prioridade de verbas no serviço 
público. Em um compara� vo 
vemos a Educação com pouco 
mais que 2% do orçamento pú-
blico da União, ao passo que o 
sistema da dívida pública leva 
anualmente 50%, que basica-
mente sustenta o setor do gran-
de capital fi nanceiro. Por isso, 
é necessário auditar a dívida 
pública e suspendê-la para ter-
mos recursos para inves� r, bem 
como realizar uma reforma tri-
butária que taxe os mais ricos 
(bilionários e milionários).

Com isso, teremos condi-
ções de combater o quadro de 
cortes sucessivos de verbas nas 
universidades e demais setores 

públicos de direitos sociais para 
a população.

SERVIÇO PÚBLICO / CARREIRA
Pretendemos garan� r au-

mento real dos salários de todo 
o serviço público e discu� r a 
carreira do funcionalismo sob 

a perspec� va de valorização 
do resultado à população, 
da qualifi cação profi ssional e 
ascensão funcional. Com as 
reformas estruturantes que 
citamos nas respostas acima, 
teremos recursos para este 
processo.

res e aos serviços públicos. 
É uma forma de priva� zar o 
Estado. Defendemos tanto a 
manutenção da estabilidade, 
como uma melhoria nos pla-
nos de carreira e no acesso a 
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A participação da catego-
ria no IX Encontro Nacio-
nal de Aposentados(as), 
Aposentandos(as) e Pensio-
nistas da Fasubra foi o tema 
principal da reunião reali-
zada pela Coordenação de 
Aposentados(as), Pensio-
nistas e Aposentandos(as) 
do Sintufrj, na quarta-fei-
ra, 27 de julho. 

Assinaram o livro de 
presença 50 pessoas. 
Mais uma vez o Espa-
ço Cultural do sindica-
to transformou-se em 
agradável sala de estar 
de amigos e amigas, ou 
simplesmente colegas de 
trabalho de longa data na 
universidade.  

“Agradecemos muito 
aos que vieram à reunião 
passada e aos que estão 
aqui hoje”, saudou a coor-
denadora Ana Célia. Ela 
e a companheira de Coor-
denação Fátima Rosane 
conduziram os trabalhos.

Encontro da Fasubra mobiliza categoria
Aposentados(as): 
reunião se deu em 
ambiente acolhedor, 
como uma sala de estar 
de amigos e amigas

O ônibus do Sintufrj iniciará viagem na manhã da quar-
ta-feira, 17 de agosto, após a conclusão dos testes de co-
vid-19, que começarão a ser feitos às 7h. E o retorno de 
Brasília está previsto para a manhã do domingo, 21 de 
agosto. 

A coordenadora Fátima Rosane esclareceu que esse 
calendário foi pensado visando à segurança e ao conforto 
da comitiva, porque os motoristas do ônibus precisam es-
tar descansados para garantir uma viagem tranquila e 

Segurança e conforto RETIFICAÇÃO: 

Orestes Manoel 
vai comandar 
atividades físicas 
e não atividades 
relacionadas à 
saúde mental, 
como informamos 
na edição anterior.

agradável. Portanto, embora o evento da Fasubra ocorra 
em apenas três dias, a viagem do Sintufrj durará cinco 
dias (de 17 a 21 de agosto).  

“Qualquer passeio é uma oportunidade para se re-
lacionar socialmente. Por isso, sejam companheiros, 
respeitem uns aos outros, mantenham-se unidos e so-
lidários, e qualquer incidente deve ser comunicado aos 
coordenadores da viagem”, aconselhou Anaí Estrela, co-
ordenadora de Políticas Sociais do Sintufrj.

o bem-estar dos viajantes. 
Na reunião, as coor-

denadoras distribuíram 
um kit contendo um Ter-
mo de Responsabilidade 
para ser preenchido e en-
tregue à Coordenação pe-
los que se candidatarem 
a participar do evento; 
um panfleto com reco-
mendações como não es-
quecer os medicamentos, 
usar roupa confortável e 
adequada ao clima da ci-
dade para onde vai, alon-
gar-se e mudar de posi-
ção na poltrona do ônibus 
sempre que puder, beber 
líquido e se alimentar de 
maneira moderada, entre 

PROGRAMAÇÃO 
O IX Encontro Nacio-
nal de Aposentados(as), 
Aposentandos(as) e Pen-
sionistas da Fasubra será 
realizado de 18 a 20 de 
agosto na Universidade 
de Brasília (UnB), com 
uma extensa progra-
mação político-cultural. 
Estão programadas pa-
lestras voltadas para o 
bem-estar físico e mental 
na terceira idade, com-
portamento, acolhimento, 
sequelas pós-pandemia; 
sobre direitos, incluindo 
o Estatuto do Idoso, e o 
Decreto 10.620/21; rodas 
de conversas e bate-papo 
com psicóloga; análise 
da conjuntura nacional e 
internacional, manifesta-
ções em plenário e apre-
sentação dos relatórios fi-
nais dos grupos; atrações 
lúdicas, como coral, dança 
e sorteios. 

CUIDADOS 
Por se tratar de uma via-
gem com pessoas acima de 
60 anos, a Coordenação de 
Aposentados(as), Pensio-
nistas e Aposentandos(as) 
está adotando alguns cui-
dados essenciais para ga-
rantir a integridade física e 

outros cuidados; e a pro-
gramação completa do IX 
Encontro.
TESTE OBRIGATÓRIO – No 
dia do embarque, 17 de 
agosto, o Sintufrj rea-
lizará teste de covid-19 
em todos os que irão 
a Brasília, momentos 

antes do embarque no 
ônibus, na sede da en-
tidade. Somente viajará 
quem testar negativo e 
tiver tomado pelo menos 
três doses da vacina con-
tra o vírus. A Fasubra 
também conferirá esses 
comprovantes. 

REUNIÃO no Espaço Cultural para organizar delegação da UFRJ foi representativa

ENTUSIASMO dos participantes contagiou o ambiente
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SERVIDORES cuidam de centenas de processos

Problemas de ventilação, 
iluminação, rachaduras, pro-
ximidade não recomendada 
entre servidores são aponta-
dos por funcionários da Divi-
são de Gestão Documental e 
da Informação (DGDI) – ór-
gão que funciona no térreo do 
prédio da Reitoria e que atua 
no arquivamento de proces-
sos e acervos relacionados 
com a história da UFRJ.

Servidores da DGDI se queixam 
de condições de trabalho

TRABALHO

Setor responsável por arquivos de processos 
funciona no prédio da Reitoria atingido 
por incêndios e que não foi recuperado 
pela asfixia financeira 

De acordo com José Car-
los, um dos trabalhadores 
do setor, esta situação com-
promete diretamente a saú-
de dos 40 funcionários. “Tem 
muita gente fi cando doente 
com covid e doenças respi-
ratórias”, relatou. A DGDI é 
ligada administrativamen-
te ao Gabinete da Reitoria.

Como se sabe, a cons-
trução ainda não foi recu-

Foto: Renan Silvaperada dos dois incêndios 
que sofreu e a precariedade 
de suas instalações – agra-
vada pelos problemas de 
manutenção com a pan-
demia – é refl exo da crise 
orçamentária da universi-
dade (veja entrevista com o pró-
-reitor de Finanças e Planejamen-
to, Eduardo Raupp, na página 8).

Essas condições precá-
rias do prédio da Reitoria 
fi zeram com que a reitora 
Denise Pires de Carva-
lho transferisse seu gabi-
nete para instalações no 
Parque Tecnológico. É lá 
também que estão sen-
do realizadas as sessões 
do Conselho Universitário.

Texto: Fasubra Sindical

A Fasubra Sindical, por 
meio da Coordenação LGB-
TI, realiza nos dias 5 e 6 de 
agosto, em Brasília/DF, o 
IV Encontro LGBTQIA+ 
com a temática central 
“Cidadania LGBTQIA+ 
na Educação Pública e na 
Sociedade”. O objetivo é 
identifi car estratégias de 
interação entre as traba-
lhadoras e os trabalha-
dores das universidades 
e a comunidade LGB-
TQIA+, a partir de políticas 

IV Encontro LGBTQIA+ da Fasubra
de diversidade e inclusão.

O encontro também 
busca fomentar políticas de 
convivência na comunida-
de universitária, aumentar 
o interesse das entidades 
de base em discutir o tema 
com a categoria e coletar in-
formações sobre as políticas 
de diversidade e inclusão 
no movimento sindical e 
nas universidades, possi-
bilitando a identifi cação de 
diversas estratégias para o 
convívio entre a pluralidade 
de gênero no meio acadê-
mico, entre outros aspectos.

Durante dois dias, as 
técnicas-administrativas e 
os técnicos-administrativos 
em educação vão debater 
diversos temas de interes-
se das pessoas LGBTQIA+, 
entre eles: combate à violên-
cia e promoção dos direitos 
de cidadania LGBTQIA+ 
nas políticas públicas; so-
brevivência LGBTQIA+ no 
Brasil de hoje; sindicalismo 
e as lutas pela visibilida-
de e igualdade de direitos 
das pessoas LGBTQIA+ no 
mundo do trabalho; as leis 
de proteção da comunidade 

LGBTQIA+ no Congresso; 
estratégias para a defesa e 
proteção dos direitos da pes-
soa LGBTQIA+ no ambiente 
sindical; democracia e garan-
tias de direito na legislação 
brasileira e o papel dos mo-
vimentos sociais nas lutas 
contra a discriminação e vio-
lência à pessoa LGBTQIA+. 
O encontro ainda contará 
com apresentação de peça 
teatral e dinâmica de grupo.

A Coordenação LGBTI 
da FASUBRA recomenda 
que suas entidades de base 
priorizem a participação de 

representação que este-
jam inseridas no debate 
LGBTQIA+ na univer-
sidade e/ou na cidade de 
origem. As inscrições dos 
participantes serão reali-
zadas por meio do e-mail 
secretaria@fasubra.org.br.
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A Escola de Educação Fí-
sica e Desportos (EEFD) 
levou à sessão do Conse-
lho Universitário no dia 
28 de julho documento 
“Em defesa do Campo 
de Esportes da Praia 
Vermelha”, aprovado na 
Congregação. Esse espa-
ço e as áreas verdes do 
campus que abrigam vas-
ta riqueza biológica es-
tão ameaçados caso a lei 

ALERTA NA PRAIA VERMELHA

complementar aprovada 
na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro seja posta 
em prática.

A Lei Complementar 
nº 239, que “Estabelece 
condições para implan-
tação de equipamento 
cultural multiúso “Cane-
cão” no campus da Praia 
Vermelha, aprovada na 
Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro em janeiro 
deste ano, avança sobre 
o Campinho (como é co-
nhecido pela comunidade 
da Praia Vermelha), suas 
áreas verdes arborizadas 
e o campo de futebol da 
Escola de Educação Físi-
ca e Desportos (EEFD).

O documento “Em de-
fesa do Campo de Espor-
tes da Praia Vermelha” foi 

lido pela diretora da es-
cola, Katya Gualter, que 
alertou o colegiado sobre 
o drástico impacto que po-
derá ser causado no Cam-
po de Esportes Professor 
Ernesto Santos e para o 
campus da Praia Verme-
lha caso o projeto venha a 
ser implantado. Segundo 
ela, desde a aprovação da 
lei, professores, estudan-
tes e técnicos-adminis-
trativos procuram meios 
para ampliar e divulgar 
informações.

O documento susten-
ta que o “projeto de lei é 
lesivo ao patrimônio da 
universidade e carece de 
legitimidade, porque não 
foi construído com a par-
ticipação dos colegiados 
da UFRJ ou das unidades 
acadêmicas responsáveis 
pela formação de profis-
sionais dos esportes, da 
saúde, das artes e cultu-
ra.” 

“Esta direção entre-
gou à Reitoria da UFRJ 
em 2017 e em 2019 uma 
proposta de projeto da 
escola para aquela área 
aprovado em congrega-

ção. No entanto, várias 
reuniões já foram realiza-
das dentro e fora da uni-
versidade sobre a revita-
lização do equipamento 
cultural subtraindo os 
espaços acadêmicos da 
EEFD, e em nenhum mo-
mento a escola foi sequer 
procurada”, falou Katya 
ao Consuni.

O reitor em exercício, 
Carlos Frederico Leão 
Rocha, disse que todo 
o projeto foi discutido 
com a classe artística 
da UFRJ desde o início. 
“Foram professores da 
UFRJ que orientaram 
toda a configuração da 
atual proposta de equipa-
mento cultural”, rebateu. 
Ele informou que está 
pautando para o dia 11 
de agosto a apresentação 
deste equipamento cultu-
ral e de outras propostas 
ao Consuni. E comple-
mentou dizendo que cha-
mará a EEFD para uma 
conversa a respeito desse 
espaço e de propostas de 
urbanização no sentido 
de uso desportivo para 
aquela área.

O documento “Em defe-
sa do Campo de Esportes 
da Praia Vermelha” é um 
dossiê com anexos que 
apresenta um pouco a 
história e fatos sobre a Es-
cola de Educação Física e 

Comissão elaborou dossiê
Desportos (EEFD) relacio-
nados ao Campus da Praia 
Vermelha; um resumo das 
propostas do Plano Diretor 
para o Campo de Esportes 
Professor Ernesto Santos, 
elaboradas por comissão 

estabelecida pela professo-
ra Katya Gualter, diretora 
da EEFD em 2017; um ar-
tigo sobre a importância do 
Campinho para o movimen-
to da luta antimanicomial 
descrevendo os projetos 

KATYA GUALTER. Impacto drástico no meio ambiente 

Foto: Renan Silva

Escola de 
Educação Física 
vai ao Consuni 
defender Campo 
de Esportes 
que, segundo 
documento 
da EEFD, está 
ameaçado por 
lei aprovada na 
Câmara

que funcionaram naquele 
espaço antes da pandemia 
da covid-19; importante 
levantamento sobre a fau-
na e a flora no campo de 
esportes, ameaçadas pela 
proposta da Reitoria; o de-

talhamento cronológico 
dos acontecimentos até a 
aprovação da Lei Comple-
mentar nº 239 e conside-
rações finais com o intuito 
de fundamentar uma pro-
posta alternativa.
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<  <  <  P A I N E L >  >  >

Tudo pode piorar ainda mais

A UFRJ está hoje com 
R$ 308 milhões de dotação 
orçamentária. O orçamento 
no início do ano era de R$ 329 
milhões. Os hospitais univer-
sitários estão com R$ 1 mi-
lhão de seu orçamento redu-
zido. A verba para a covid-19 
foi reduzida também em 
R$ 1 milhão. Para pio-
rar a situação, o projeto 
de lei orçamentária para 
2023 contempla um orça-
mento menor ainda para 
a UFRJ, R$ 320 milhões. 

Foto: Renan Silva

UFRJ

Sufoco financeiro parece não ter limites. Projeto de 
lei orçamentária para 2023 indica menos dinheiro

“O projeto de lei orça-
mentária do ano que vem 
consagra um dos menores 
orçamentos da nossa histó-
ria. Nos coloca em termos 
reais muito abaixo do que 
nós éramos há 10 anos. Ele 
é um orçamento previsto 
na casa de R$ 320 milhões, 
apenas em termos nominais, 
sem reajuste da infl ação. 
O orçamento da UFRJ no 
início do ano era de R$ 329 
milhões. Os nossos contra-
tos têm subido no mínimo 
10%. E nada disso está sen-
do considerado na proposta 
orçamentária, ao contrário, 
há redução no global de 
R$ 8 milhões. Praticamente 
consolida uma perda gravís-
sima que tivemos durante a 
pandemia”, declarou Raupp.

DIFICULDADES
O pró-reitor afi rmou que 
a UFRJ está com grande 
difi culdade para concluir 
o ano de 2022 e, associado 
ao quadro que já se coloca 
para o próximo ano, jogar o 
défi cit para 2023 poderá in-
viabilizar o funcionamento 
da universidade. Para en-
frentar a situação, Raupp 
detalhou as providências 
que estão sendo tomadas 
pela universidade a partir 
de agosto. Empenhar des-
pesas, parcelar água e luz 
e negociar com os fornece-
dores estão no cronograma.

“Não há no horizonte de 
2023 nenhuma reposição. 

Estamos num debate po-
lítico com as eleições e isso 
pode mudar, mas temos de 
trabalhar hoje dentro da 
realidade que é a lei orça-
mentária”, ressaltou o pró-
-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças 
da UFRJ, Eduardo Raupp.

O reitor em exercício, 
Carlos Frederico Leão Ro-
cha, convocou a comunidade 
para conhecer a situação da 
UFRJ, e fez um apelo para 
que todos estejam juntos nes-
se enfrentamento da crise.

“Estamos negociando. A 
ideia é de estarmos juntos. 
A ideia é a de que essa uni-
versidade caminhe numa di-
reção só”, sustentou o reitor.

O terceiro corte de R$ 6,7 bi-
lhões do governo Bolsonaro 
no Orçamento pode compli-
car mais ainda o funciona-
mento das universidades e 
institutos federais. Até o fe-
chamento desta edição ain-
da não havia sido editado o 
decreto que formalizará as 
áreas mais afetadas, nas 
quais já estão Educação e 
Saúde. Na UFRJ, o sinal 

Expectativa de 
novo corte

de alerta está ligado e pro-
vidências para enfrentar 
a crise orçamentária es-
tão sendo tomadas, pois o 
último corte já impactou 
fortemente a instituição. 
O reitor em exercício, Car-
los Frederico Leão Rocha, 
afi rmou no Conselho Uni-
versitário: “Nós lutaremos 
até o fi nal para manter 
a universidade aberta”.

RAUPP. Diagnóstico sombrio para o restante de  e o impacto nas finanças no próximo ano

“Não há no 
horizonte de 
2023 nenhuma 
reposição. Estamos 
num debate 
político com as 
eleições e isso 
pode mudar, mas 
temos de trabalhar 
hoje dentro da 
realidade que é a 
lei orçamentária”
Eduardo Raupp

O pró-reitor de Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Finanças da UFRJ, Eduardo 
Raupp, apresentou no Con-
selho Universitário de 28 de 
julho a situação orçamen-
tária deste ano da UFRJ e 
o impacto para 2023. Ele 
afi rmou que a situação é 
grave, porque o corte deste 
ano se associa à previsão 
orçamentária para 2023.
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