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FERNANDES

Manifestações conseguem barrar
implantação da EBSERH na UNIRIO

Manifestantes pressionam Jutuca para suspender a reunião do Conselho Universitário

Direção da ASUNIRIO
se reúne com reitor
Pág. 2

Saiba como foi a
comemoração

do Dia do T rabalhador
Pág. 3

A UNIRIO convocou seus membros do Conselho Universitário
para deliberar sobre adesão à EBSERH (Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares). A reunião aconteceu no dia 9 de maio, na Sala
dos Conselhos Superiores. Diante dos questionamentos
explicitados na Ação Extrajudicial, encaminhada ao Reitor com
cópia enviada ao Ministério Público e pressionado pela comuni-
dade universitária,  o presidente da mesa e Reitor da universida-
de, Prof. Jutuca,  suspendeu a 450ª Sessão Ordinária do CONSUNI.

Dentre os questionamentos que constavam  no documento,
estavam a falta de esclarecimentos à comunidade universitária, a
existência da ADIM proposta pelo Procurador Geral da Republica
e a portaria número 145 de 2013 da Procuradoria do Estado do Rio
de Janeiro. Acatando a solicitação, o reitor pediu que fosse criada
uma comissão entre as três representações dos segmentos, técni-
co-administrativo, discente e docente para criação de um calen-
dário de debates em todas as unidades da universidade. Disse
ainda que apoiaria as entidades  no translado de convidados para
exposição sobre a matéria.

 A próxima reunião do Conselho Universitário ainda não foi
marcada e só será agendada após a conclusão dos trabalhos ela-
borados pela comissão.

Ressalta-se que mesmo com essa consideração exposta pelo reitor, a direção da
ASUNIRIO, representada por Oscar, se manifestou contrária à entrada da EBSERH na
universidade pelos vários motivos já expostos, particularmente pelos prejuízos que essa
privatização causa e que também só aceitaria realizar o diagnóstico no HUGG se fosse
feito pelos servidores e alunos.

Das manifestações - Os manifestantes chegaram cedo e enquanto uns grupos faziam
manifestações fora da Sala dos Conselhos, com palavra de ordens,  marchas e faixas

contra a aprovação da
EBSERH, outros mani-
festantes tomaram conta
do local onde haveria a
reunião do Conselho
Universitário.
Estiveram presentes
nesse evento  represen-
tantes de vários sindica-
tos de universidades de
outros estados do País,
representantes da
FASUBRA, do ANDES,
além dos servidores e
alunos da comunidade
universitária da UNIRIO,
puxados pelos represen-
tantes dos segmentos
das entidades represen-
tativas na UNIRIO.
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BALANCETE  ABRIL Direção da ASUNIRIO se reúne
com Jutuca, aponta falhas e

reitor suspende ordem de serviço
Reunidos no dia 30 de abril com o reitor, os coordenadores gerais, Oscar, Célio e

Wilson, juntamente com o coordenador jurídico e de relações de trabalho, Benedito,
conversaram com o reitor, professor Jutuca, sobre o Memo/HUGG/002/13 e a Ordem de
Serviço 07 de 27/12/2011,que aborda a obrigatoriedade de comprovação por parte dos
servidores das despesas realizadas com transporte no trajeto casa-trabalho-trabalho-
casa.

Contando com a compreensão, reconhecimento e a sensibilidade do Magnífico-Rei-
tor, a direção da ASUNIRIO apresentou alguns argumentos que permitiram a suspensão
da referida Ordem de Serviço, tendo em vista, a existência de alguns equívocos na sua
elaboração. Diante dos fatos apresentados pelos diretores da ASUNIRIO, o Reitor soli-
citou ao Diretor do DRH, Carlos Guilhon, a suspensão da Ordem de Serviço até que se
obtenha o adequado entendimento sobre o referido assunto, ao qual a ASUNIRIO, se
colocou a disposição para contribuir na construção de um instrumento sobre o tema.

Após chegar ao entendimento sobre o auxílio-transporte, o Reitor falou sobre os
convênios existentes entre a UNIRIO e as Universidades de LA SAPIENZA e de PÓDOVA,
da Itália. São convênios de intercâmbio que atualmente contempla professores e alunos,
no campo do Ensino, Pesquisa e Extensão. O Coordenador Oscar apresentou ao Reitor,
sugestão de estender aos técnico-administrativos a possibilidade de participarem deste
intercâmbio, tendo em vista, a existência de setores e áreas como Recursos Humanos,
dentre outras, que são de interesse comum, donde se poderia obter conhecimento no
campo da Gestão Pública para aplicação prática em nossa Universidade. O Reitor, pro-
fessor Jutuca, gostou da ideia e disse que estudaria a possibilidade de estender aos
Técnico-administrativos.

Associados ganham desconto em ótica
A Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal da Univer-

sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (ASUNIRIO) e a Ótica Móvel HK firmaram
convênio entre si, desde novembro de 2012, para atender as necessidades dos nossos
associados. Aqueles que realizarem  pagamento à vista, terão desconto de 10%. Os
requisitos necessários para usufruir deste serviço são:

Ser servidor associado; apresentar receituário médico oftalmológico; ligar e agendar
um dia e horário; informar se é usuário de óculos; e informar nome, telefone e endere-
ço.

Para mais informações basta entrar em contato com Herika pelos telefones: 3734-
9336 e 8677-1151 ou e-mail: oticah@gmail.com.
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Capes aprova mestrado proposto
pela Andifes

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) apro-
vou o Mestrado Administração Pública em Rede Nacional, na modalidade a distân-
cia, que será oferecido para funcionários públicos federais, estaduais e municipais.
O projeto foi solicitado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes), e coordenado pela reitora Maria Lúcia Cavalli
(UFMT), presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico. Fizeram parte do
processo a Comissão de Educação a Distância (EaD) e a Comissão de Elaboração de
Projetos de Mestrado Profissionalizante em Educação em Rede.

Na primeira fase de implantação participarão dez Universidades Federais, que darão
suporte de infraestrutura, corpo docente e serão responsáveis pela proposta pedagó-
gico-científica. O mestrado terá área de concentração em administração pública com
duas linhas: gestão pública e gestão organizacional, com perfil multidisciplinar e multi-
institucional. Ao total serão ofertadas entre 20 e 60 vagas por Universidade Federal e
participarão 50 docentes credenciados.

A estrutura curricular será composta de nove disciplinas, sendo duas eletivas e
sete obrigatórias, totalizando 405 horas. A seleção de candidatos será feita por meio
de diferentes fases: um teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração (Anpad), para verificar habilidades em português, inglês, e racio-
cínio lógico, analítico e matemático; uma prova nacional sobre conteúdos de “Esta-
do, Sociedade e Administração Pública no Brasil” e “Teoria das Organizações” e uma
seleção local que compatibilizará a demanda às vagas locais.

De acordo com o presidente da Andifes, reitor Carlos Maneschy, a oferta do
curso de mestrado é um avanço no que diz respeito a capacitação dos servidores.
“As universidades têm como missão oferecer condições de crescimento e qualifi-
cação aos seus trabalhadores. Tendo acesso ao aperfeiçoamento eles podem res-
ponder as demandas do trabalho com mais eficácia”. Segundo Maneschy o curso
de pós-graduação oferecido através da EaD foi um projeto pensado pela Andifes
para utilizar as redes das universidades como fonte própria de beneficiamento dos
servidores.

Para a reitora Maria Lúcia Cavalli (UFMT), presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Acadêmico, a aprovação do mestrado pela Capes reforça a compreensão de que
a modalidade a distância tem condições de acontecer tanto na graduação quanto na
pós-graduação. “Discutíamos dentro da Andifes o reforço na EaD, e a oferta de pós-
graduação vem com esse objeto. O mestrado em administração pública já contará com
a expertise do curso de graduação, a infraestrutura e corpo docente das universidades
federais e se consolidará pela qualidade dos agentes que ela é constituída”, disse
Maria Lúcia.

O professor João Luiz Martins, ex-presidente da Andifes, e membro da Comis-
são de EaD na época da proposição do projeto, destacou o papel da Associação
para a conquista do mestrado. “A Andifes sempre foi protagonista no que se
refere à construção de programas e ações voltados a capacitação e qualificação
do quadro pessoal das universidades. A partir de agora está sendo aberto um
universo de oportunidades para qualificação do quadro técnico e docente”, dis-
se João Luiz.

O processo de implantação do mestrado Administração Pública em Rede Nacional
será apresentado com mais detalhes aos reitores das Universidades Federais duran-
te a CXXI reunião do Conselho Pleno da Andifes, que ocorrerá na Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), programada para os dias 14
e 15 de maio. O professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS),
Dario Lima, representará como coordenador, a equipe de professores que compõem
a Comissão de Elaboração de Projetos de Mestrado Profissionalizante em Educação
em Rede e que juntos elaboraram a proposta.

Após a apresentação do mestrado aos reitores, será marcada uma reunião com a
Capes para definir a data do início do curso. A  previsão é que um ano após a
implantação do curso e início de formação discente, o comitê gestor da proposta e a
Capes avaliam as condições para o edital para aumento da rede de universidades
participantes.

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO

Comemoração do Dia do
Trabalhador na UNIRIO
Em evento realizado em uma tarde belíssima, agradável e interessante, come-

morou-se no dia 26 de abril, no Auditório Vera Janacópulos, o Dia do Trabalha-
dor. O evento veio reforçar o trabalho realizado pela ASUNIRIO ao longo de sua
história. História marcada por lutas e conquistas em defesa dos direitos e inte-
resses dos trabalhadores da UNIRIO e também na orientação dos seus associa-
dos quanto às lutas da classe trabalhadora em todo território brasileiro. Para
isto, nesta data tão importante para o conjunto dos trabalhadores, foram elabo-
radas duas mesas de debate, uma sobre a Saúde do Trabalhador e outra sobre As
Perspectivas do Sindicalismo no Brasil.

Na abertura dos trabalhos tivemos o companheiro Oscar coordenando as me-
sas e recepcionando os nossos convidados, dentre eles o vice-reitor, professor
Da Costa, a representante do DCE, Thainá e representando a ASUNIRIO, o coor-
denador jurídico, Benedito da Cunha Machado e como convidados externos ,
Lígia, representando a FASUBRA e Pedro Rosa, representando a UNIDOS PARA
LUTAR.

Para a primeira mesa foi convidado o Serviço Social do Departamento de Re-
cursos Humanos da UNIRIO, representado pela servidora Mariana, além de con-
tarmos com a presença da professora Joanir, da Escola de Enfermagem, e com-
pondo a segunda mesa estavam representando a ASUNIRIO os Coordenadores-
Gerais, Célio e Wilson, e representando a UNIDOS PARA LUTAR, Pedro Rosa.

O primeiro tema, “A Saúde do Trabalhador”, foi apresentado a real situação em
que se encontram os trabalhadores no Brasil e particularmente, na UNIRIO. Onde
se observa uma situação de abandono e desespero que se consolida, na forma
de solicitação de afastamento, na troca de setor, na sensação de não sentir-se
parte da Instituição ou o que é pior, por não possuir uma noção adequada do
grau de importância de suas ações dentro da UNIRIO.

Diante de tão triste quadro, foi apresentada a possibilidade de que se altere tão
triste situação. Segundo a apresentação por parte da palestrante, há uma espe-
rança para os trabalhadores, através da criação da pró-reitoria de Gestão de
Pessoas, que dentre suas diretrizes pretende melhorar a situação dos servidores,
incluindo entre elas, o acompanhamento do servidor em sua atuação dentro da
Universidade e a formação política.

A seguir houve a apresentação da Professora Joanir, que abrilhantou o tema
com sua experiência e conhecimentos e encerrou a mesa sobre a Saúde do Traba-
lhador.

Na segunda mesa, que abordava “As Perspectivas do Sindicalismo no Brasil”,
observou-se através da fala dos debatedores, Celio, Wilson e Pedro rosa, que os
desafios que existiam desde o século XIX perduram até os dias atuais, pois a luta
continua a mesma e os objetivos das classes dominantes são os mesmos; enfra-
quecer os trabalhadores; retirar direitos e diminuir os salários. Para isto os pode-
rosos utilizam-se dos mais diversos instrumentos, desde a cooptação de repre-
sentantes dos trabalhadores, seja na flexibilização das leis trabalhistas, na cria-
ção de anomalias como a EBSERH ou na retirada total de direitos conquistados
pelos trabalhadores.

Tudo isto demonstra o quanto se faz necessário que todos tenham em mente,
a necessidade do engajamento nos assuntos relacionados a nossa vida profissi-
onal via participação em assembleias e em eventos realizados por nossos sindi-
catos e associações, pois somente com nossa união e força poderemos, se não
ganhar o que realmente necessitamos e merecemos, mas ao menos manter o que
já se tem, pois tudo está ameaçado, afirma Celio.

E para concluir, tivemos para o encerramento do nosso evento, a presença
marcante e agradabilíssima de uma legítima representante de nossa Música
Popular Brasileira, Valéria Lobão, que abrilhantou o evento com sua voz
marcante e inebriante com pérolas do cancioneiro brasileiro e em seguida fe-
chando o evento comemorativo, foi oferecido um coquetel para ninguém botar
defeito.
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ASUNIRIO na luta contra a EBSERH


