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No próximo dia 08 de outu-
bro, às 10h, o Auditório 11 
será palco da Assembleia 

específica dos aposentados da Uerj 
sindicalizados ao 
Sintuperj. Os objeti-
vos desta assembleia 
serão passar alguns 
informes e a eleição 
dos delegados que 
atuarão no IX Con-
gresso do Sintuperj.

O período de reu-
niões para a escolha 
dos demais delega-
dos, assim como para 
a entrega das teses e 
das atas de escolha 
de delegados, vai até 
o dia 16 de outubro. 
Os eleitos serão cre-
denciados no dia 29 
de outubro, data de 
início do Congresso. 
E a entrega das mo-
ções será no dia 31 
de outubro, terceiro e 
último dia do evento.

O IX Congresso 
do Sintuperj será re-
alizado no Auditório 
111, das 9h às 18h. 
Com o tema Novos 
rumos da luta sindical no contexto 
da sociedade brasileira atual será 
discutida a atuação dos movimen-
tos sindicais diante da nova conjun-
tura das lutas sociais, marcada pela 
intensa mobilização da sociedade 
civil e, posteriormente, da classe 

trabalhadora nas ruas de todo o país 
a partir de junho de 2013. Além da 
análise de conjuntura, o Congresso 
colocará em pauta assuntos como 

Assembleias e Congresso
movimentam técnicos em outubro

organização sindical; Carreira; Saú-
de e Segurança do Trabalhador; 
Gênero e Etnia; Alterações Estatu-
tárias; Comunicação/Formação e 
Questões Jurídicas/Aposentadoria.

O Congresso será aberto para 
toda a categoria, mas somente os 

delegados terão direito a voz e voto. 
Para ser delegado, o técnico-admi-
nistrativo precisa ser trabalhador 
efetivo filiado ao Sintuperj há mais 

de seis meses (ante-
rior a 28 de abril de 
2013) e estar em dia 
com as obrigações 
financeiras junto ao 
sindicato (Estatuto do 
Sintuperj, artigo 12). 
Todos os membros da 
Diretoria Executiva 
do Sintuperj e os diri-
gentes das Delegacias 
Sindicais participam 
a u t o m a t i c a m e n t e 
como delegados do 
congresso.

Desde o dia 03 de 
setembro, estão dis-
poníveis as atas de 
escolha de delegados 
por setor na sede do 
sindicato, em suas 
Delegacias e na pá-
gina do Sintuperj na 
internet (www.sintu-
perj.org.br).

Prestação de contas

A outra assembleia 
convocada somente para os sindi-
calizados do Sintuperj será realiza-
da no dia 17 de outubro, às 14h, no 
Auditório 71. Esta assembleia terá 
como pauta a prestação de contas 
anual 2012/2013 da direção do sin-
dicato.
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Sintuperj e Núcleo de estudos 
realizam curso de formação política

A Coordenação de Forma-
ção Política do Sintuperj e 
o Núcleo de Estudos sobre 

Comunicação, Hegemonia e Educa-
ção promovem o Curso de Forma-
ção em Teoria Política. Serão cinco 
encontros que discutirão obras clás-
sicas da Política, sempre aos sába-

dos, das 9h às 13h, na sala 1019 (1º 
andar) do Bloco D.

Para inscrições e outras infor-
mações sobre o curso acesse o site 
(estudoslivres.wordpress.com). Os 
interessados também podem enviar 
e-mail para secretariadeestudos@
gmail.com.

CURSO DE FORMAÇÃO EM TEORIA POLÍTICA

A Coordenação de Formação Política 
do Sintuperj e o Núcleo de Estudos sobre Comunicação, 
Hegemonia e Educação trazem o primeiro ciclo de um 
curso inédito sobre “Política”, com apresentação das 
principais obras sobre o tema. Vale a pena participar. 

Muitas vezes, em nosso cotidiano, buscamos 
respostas para as perguntas: O que é política? 
Para que serve? Política é sinônimo de corrupção?
Vamos tentar encontrar, juntos, as respostas 
aos nossos próprios questionamentos...

TEMPO DE 
DURAÇÃO
 5 sábados
 Das 9 às 13 horas

Local
 Uerj - Sala 1019
 Bloco D – 1º andar

Datas
 19 e 26 de outubro
 9, 23 e 30 de novembro

DILEMAS PARA UMA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO NOVO MILÊNIO
TEORIA E PRÁTICA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Site: estudoslivres.wordpress.com
E-mail: secretariadeestudos@gmail.com

REALIZAÇÃO: COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO SINTUPERJ E NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE COMUNICAÇÃO, HEGEMONIA E EDUCAÇÃO

9:00 às 13:00
O Príncipe    Maquiavel 

O nascimento da 
Ciência Política Moderna. 
Como deve agir o príncipe. A 
inspiração de Maquiavel para 
os políticos contemporâneos.

novembro

DIA 9

9:00 às 13:00
Político    Platão

O Ser político, as 
formas de governo. O sábio, 
o fi lósofo e a sociedade. 
Como Platão compreendia 
o seu tempo e seu legado 
para a Ciência Política.outubro

DIA 19

9:00 às 13:00
A Política    Aristóteles 

Política na Grécia antiga. 
O homem, ser político. 
A participação política.

outubro

DIA 26

9:00 às 13:00
A Política como 
vocação    Max Weber 

Fundamentos da 
política moderna. O 
Estado e o poder. A violência 
como proteção do Estado.novembro

DIA 30

9:00 às 13:00
O Manifesto 
Comunista    Karl Marx 

Como nasceu. 
Principais conceitos. 
A ideologia. Capitalismo X 
Comunismo. A Revoluçãonovembro

DIA 23

1ª
 P

AR
TE

2ª
 P

AR
TE

Haverá entrega de certifi cado com carga horária

A partir da próxima terça-fei-
ra (01/10) estarão abertas as 
inscrições para o processo 

seletivo do Pré-vestibular Comuni-
tário do Sintuperj ano 2014. O pre-
paratório oferece 120 vagas ao todo, 
divididas nos turnos da tarde e da 
noite. Os candidatos terão até o dia 
29 de novembro para realizar suas 

Sintuperj abre inscrições para Pré-vestibular 2014
inscrições na secretaria do sindica-
to. O endereço é Rua São Francisco 
Xavier, 524 (campus Maracanã da 
Uerj), 1º andar, bloco D, sala 1020. 
Informações pelo telefone 2234-
0945 ou pelo e-mail (secretaria-
sintuperj@gmail.com). A seleção é 
aberta para as comunidades inter-
na e externa à Uerj.

Dia 19 de outubro
Político, Platão: O Ser político, 

as formas de governo. O sábio, o fi-
lósofo e a sociedade. Como Platão 
compreendia o seu tempo e seu le-
gado para a Ciência Política;

Dia 26 de outubro
A Política, Aristóteles. Política 

na Grécia antiga. O homem, ser po-
lítico. A participação política;

Dia 09 de novembro
O Príncipe, Maquiavel. O nas-

cimento da Ciência Política Mo-
derna. Como deve agir o príncipe. 
A inspiração de Maquiavel para os 
políticos contemporâneos;

Dia 23 de novembro
O Manifesto Comunista, Karl 

Marx. Como nasceu. Principais 
conceitos. A ideologia. Capitalismo 
x Comunismo. A Revolução;

Dia 30 de novembro
A Política como vocação, Max 

Weber. Fundamentos da Política 
Moderna. O Estado e o poder. A 
violência como proteção do Estado.

Confira o calendário do curso

Aula inaugural do Pré-Vestibular no ano de 2013


