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O Conselho Universitário da Uerj 
(Consun) definiu, em sessão re-
alizada na terça-feira dia 02 de 

setembro, o calendário eleitoral para a 
escolha e posse dos novos conselheiros 
da instituição. Depois de uma manhã de 
debates conduzidos pela sub-reitora de 
Graduação Lená Medeiros de Menezes, 
os representantes do Consun referen-
daram por unanimidade o período de 
inscrições, propaganda eleitoral, dias de 
votação e posse dos novos conselheiros. 
Para garantir a continuidade dos atuais 
trabalhos até o fim do processo eleitoral, 
os representantes do Consun também 
aprovaram em votação no plenário a 
prorrogação até o dia 13 de novembro 

dos atuais mandatos, que terminariam 
no próximo dia 05 de setembro.

Ficaram definidos também os nomes 
que irão compor a comissão eleitoral do 
Consun. Como é de praxe, os diretores 
de centros setoriais serão os responsá-
veis pela organização do processo [pro-
fessores Glauber Lemos, do Centro de 
Educação e Humanidades (CEH); Maria 
Georgina Muniz Washington, do Centro 
de Tecnologia e Ciências (CTC); Léo da 
Rocha Ferreira, do Centro de Ciências 
Sociais (CCS); e Mário Cesar Alves Car-
neiro, do Centro Biomédico (CBIO)].

Técnicos elaboram reivindicação for-
mal para assentos no CSEPE

Consun define datas para eleições de 
seus representantes

Plenário do Consun aprova por unanimidade datas do processo eleitoral que elegerá novos conselheiros

Durante a sessão do Consun os re-
presentantes da bancada dos servidores 
técnico-administrativos fizeram nova-
mente intervenções visando garantir a 
abertura de vagas para conselheiros da 
categoria no Conselho Superior de En-
sino, Pesquisa e Extensão, o CSEPE. Em 
sua intervenção a conselheira Genciara 
Marinho ressaltou a importância da par-
ticipação dos técnicos nas decisões deste 
colegiado, sendo acompanhada poste-
riormente pelo conselheiro Jorge Luís 
Mattos (Gaúcho). Diante das reivindi-
cações dos conselheiros técnico-admi-
nistrativos, a sub-reitora Lená Medeiros 
ressaltou a necessidade de uma mudan-
ça no Estatuto dos conselhos para que a 
participação dos técnicos no CSEPE seja 
efetivada.

Visando garantir a representação dos 
técnicos no CSEPE já na próxima legis-
latura, os conselheiros técnico-adminis-
trativos do Consun se reuniram após 
o fim da sessão desta terça-feira para 
elaborar a proposta formal e discutir de 
que forma esta será apresentada. Ficou 
definido pelos mesmos que o documen-
to irá reivindicar 05 (cinco) assentos do 
CSEPE, sendo um técnico representan-
do cada Centro Setorial (CEH, CTC, 
CCS e CBIO) e um representando a Ad-
ministração Central da universidade.

O documento elaborado pelos con-
selheiros da bancada dos servidores téc-
nico-administrativos será apresentado 
na próxima sessão do Consun, que está 
prevista para a sexta-feira dia 05 de se-
tembro.

Confira as datas definidas pelo Conselho Universitário para as eleições dos novos conselheiros:
• 06 a 10/10 – Inscrições das chapas;
• 13/10 a 03/11 – Período de campanha eleitoral;
• 04 a 06/11 – Votação;
• 13/11 – Posse.
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Durante sua intervenção 
no Consun, o conse-
lheiro Jorge Luís Mattos 

(Gaúcho) abordou a situação 
atual dos aposentados da Uerj. 
Os servidores inativos ainda 
não receberam a parcela da di-
ferença de maio/2014, já que os 
mesmos só foram enquadrados 
em junho de 2014 no atual Pla-
no de Cargos e Carreira (PCC), 
cujo trabalho de implantação 
está sendo conduzido pela Su-
perintendência de Recursos 
Humanos da Uerj (SRH). O conselheiro 
lembrou ainda que os pagamentos desta 
diferença dos aposentados estão sendo 
prometidos para o mês de setembro, que 
será depositado no início de outubro, e 
que a SRH já prometeu a regularização 
desta situação em outras vezes e não 
conseguiu cumprir, fazendo com que a 
coordenação do Sintuperj se mantenha 
vigilante a esta situação.

Gaúcho ressaltou também a neces-

sidade dos servidores aposentados par-
ticiparem do Consun, tendo direito a 
um assento no mesmo. O conselheiro 
lembrou que ao se aposentar, muitos 
servidores da Uerj seguem suas vidas 
rumo aos seus estados de origem ou 
permanecem no Rio de Janeiro se de-
dicando a outras atividades, mas que 
muitos aposentados da Uerj continuam 
se dedicando ativamente à instituição. 
Em sua intervenção, Gaúcho afirma ser 

justo contemplar os mesmos 
com voz ativa nas decisões da 
universidade, pois deixar os 
servidores aposentados fora das 
decisões do Consun é sepultar 
a história da universidade. Ao 
finalizar, o conselheiro lembrou 
que a garantia de um assento 
para os aposentados da Uerj 
pode ser conduzida da mesma 
forma que para o representante 
da comunidade externa (que re-
gimentalmente tem direito a um 
assento).

Em resposta à intervenção do con-
selheiro, a sub-reitora Lená Menezes se 
prontificou a formar uma comissão com 
os demais sub-reitores  da instituição 
(Mônica Heilborn, da sub-reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa [SR-2], e Re-
gina Henriques, da sub-reitoria de Ex-
tensão e Cultura [SR-3]) para verificar 
junto à SRH o andamento dos processos 
dos aposentados e a regularização do 
PCC para os mesmos.

Informes gerais: situação dos aposentados

Em sua intervenção no Consun, Gaúcho falou sobre situação dos aposentados

Servidores do Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto (Hupe) que 
completaram 25 e 35 anos de ser-

viços prestados à instituição foram ho-
menageados nesta quarta-feira, dia 27 
de agosto. A cerimônia começou com a 
leitura de um texto e a exibição de um 
vídeo que mencionam os homenagea-
dos como “Heróis do Hupe”.

O diretor geral do hospital, Rodol-
fo Acatauassú, agradeceu ao trabalho 
já desenvolvido e pelas atividades que 
ainda serão colocados em prática pe-
los funcionários no futuro, pois “mui-
tos se aposentam e mantém o vínculo” 
com o Hupe. Por sua vez, a diretora 
da Faculdade de Ciências Médicas da 
Uerj (FCM), professora Albanita Via-
na, ressaltou que “a vida de todos está 
entranhada com a do hospital”, e desta-
cou “o hospital somos todos nós”. Já o 
coordenador de Enfermagem, Rogério 
Marques, parabenizou os servidores 
e ressaltou a paciência com a qual eles 

passam os seus conhecimentos para os 
demais trabalhadores. Tendo o mesmo 
a humildade de agradecer e reconhecer 
o quanto aprendeu com os antigos auxi-
liares de Enfermagem do Hupe, quando 
aqui iniciou sua carreira. Em sua expla-
nação, o diretor do Centro Biomédico 
(CBIO), professor Mário Sérgio, ressal-
tou as características e especificidades 
dos servidores do Hupe e do próprio 
hospital, que o torna uma unidade dife-
renciada dentro da própria Uerj. Enfa-
tizou ainda que no Hupe os servidores 
diaristas só não trabalham nos feriados 
nacionais e internacionais. Durante os 
períodos de recesso das unidades aca-
dêmicas e pontos facultativos, o Hupe 
funciona normalmente, inclusive na 
recente Copa do Mundo, visando não 
comprometer a agenda já programada 
no início de cada ano. “Se não fosse essa 
dedicação, esse hospital não seria o que 
é em termos de referência nacional no 
atendimento à população”, concluiu o 

diretor do CBIO.
Os coordenadores gerais do Sintu-

perj, Jorge Luís Mattos (Gaúcho) e An-
tônio Virgínio Fernandes, junto com a 
coordenadora de Saúde e Segurança do 
Trabalhador, Regina Souza, prestigia-
ram os homenageados, até mesmo por 
terem sido convidados pelos mesmos 
para a solenidade. A direção do Sintu-
perj sente-se imensamente feliz por ter 
aplaudido e comemorado junto com os 
companheiros mais esta vitória de suas 
vidas. A lamentar, a não citação da pre-
sença da entidade representativa dos 
servidores técnico-administrativos por 
parte da direção do hospital. 

Finalizando a cerimônia, os servido-
res receberam placas comemorativas e 
brindes, e em seguida os presentes fo-
ram convidados a participar de um co-
quetel de confraternização.

Confira a galeria de fotos do evento em 
nosso site, o www.sintuperj.org.br

Hupe homenageia servidores com 25 e 35 anos na instituição


