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Cancelamento da sessão do Consun prejudica
reivindicações dos técnicos da Uerj

O Plenário dos Conselhos Superiores vazio simboliza a não realização do Consun do dia 05/09. Os trabalhadores aguardam a marcação de uma sessão extraordinária

N

a manhã de sexta-feira, dia 05
de setembro de 2014, estava
prevista a realização de uma
sessão ordinária do Conselho Universitário da Uerj, o Consun. No entanto, a mesma foi cancelada pela falta de
membros que pudessem presidi-la (reitor, vice-reitor, sub-reitores e diretores
de centros setoriais), independente do
quórum para o início dos trabalhos ter
ou não sido alcançado. A informação
do cancelamento do Consun foi confirmada por volta das 10 horas da manhã,
mais de uma hora depois do horário
marcado para o início da sessão (9 da
manhã). O livro ata que controla o registro dos presentes foi retirado minutos depois das 10 horas, antes mesmo de
todos os conselheiros presentes terem
assinado o mesmo.
Para a sessão de sexta-feira do Consun, espaço de deliberação no qual são
discutidos os principais temas da Uni-

versidade, estavam previstas a inserção
de duas pautas urgentes relacionadas
aos trabalhadores da Uerj. Uma delas é
a reivindicação formal que seria apresentada pela bancada dos conselheiros
técnico-administrativos de mudança
do Estatuto dos Conselhos Superiores,
para garantir a abertura de vagas de
conselheiros técnico-administrativos
no CSEPE, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. O documento
solicitando esta mudança regimental
foi elaborado pelos representantes da
bancada dos técnicos, em reunião após
a sessão extraordinária do Consun realizada no dia 02 de setembro. A outra
reivindicação é a revisão do enquadramento dos servidores que ocuparam o
Cargo Oficial Especialidades, e que com
a Lei 4796/2006 passaram a ser enquadrados no cargo de Auxiliar Universitário Especializado/Manutenção. Após
a aprovação da Lei 6701/2014, estes

servidores foram enquadrados pela Superintendência de Recursos Humanos
da Uerj (SRH) no cargo de Auxiliar Técnico Universitário II, o que de acordo
com os mesmos leva a um quadro de
“desqualificação profissional”. Estes servidores reivindicam a correção de seus
enquadramentos para o cargo de Técnico Universitário I.
De acordo com a assessoria da Reitoria da Uerj, a ausência do reitor Ricardo
Vieiralves no Conselho Universitário
de sexta-feira se deu por conta de um
compromisso com representantes do
Governo do Estado, agendado em cima
da hora, e o mesmo se comprometeu a
marcar uma sessão extraordinária do
Consun nos próximos dias. Os conselheiros da bancada dos servidores técnico-administrativos estão no aguardo
dessa sessão extraordinária para colocar
em discussão as reivindicações dos trabalhadores da Uerj.

Associação de Pais e Alunos do CAp/Uerj
realiza ato na saída do Consun

Representantes da Associação de Pais e Alunos do CAp/Uerj protestam no hall do 7º andar, reivindicando melhorias de estrutura e concursos para professores

A

pós o cancelamento da sessão
do Consun da sexta-feira, dia 05
de setembro, representantes da
Associação de Pais e Alunos do Colégio
de Aplicação da Uerj (CAp/Uerj) realizaram um ato para chamar a atenção da
comunidade universitária aos problemas existentes na unidade. Com faixas e
cartazes, os manifestantes denunciavam
a necessidade imediata da realização de
concursos para docentes e de investimentos em estrutura.
O Colégio de Aplicação vem recebendo atenção especial da Comissão de
Educação da Alerj, que realizou uma
Audiência Pública específica sobre o
tema no dia 06 de agosto, e visitou a
unidade no dia 21 do mesmo mês. Nas
duas oportunidades, os deputados estaduais Comte Bittencourt (PPS) e Mar-

celo Freixo (PSOL) ouviram as reivindicações de pais, estudantes, docentes
e servidores técnico-administrativos do
CAp, e ressaltaram que estão empenhados para que sejam feitos os investimentos necessários na unidade. Os representantes da Comissão de Educação da
Alerj estão elaborando um documento
que será entregue à Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT) e à Reitoria da
Uerj, no qual serão elencadas as necessidades e prioridades de investimentos no
Colégio de Aplicação.
A Associação de Pais e Alunos do
CAp/Uerj está planejando duas ações
para continuar reivindicando melhorias
na unidade. Uma delas e a presença na
próxima sessão do Conselho Universitário da Uerj, para sensibilizar os conselheiros a discutir a crise do CAp. A outra

é uma vigília na Alerj para convencer os
deputados estaduais derrubarem o veto
do governador Luiz Fernando Pezão
à emenda proposta pela Comissão de
Educação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 aprovada pelos
deputados da casa, que concede 6% de
investimentos da receita tributária líquida do Estado às universidades públicas
estaduais do Rio de Janeiro (Uerj, Uenf,
Uezo e Cecierj). A emenda foi vetada
para proteger a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) número 4102,
ajuizada pelo então governador Sérgio
Cabral em maio de 2010, visando impedir a vinculação de receitas tributárias
a determinados setores da política educacional. As duas ações planejadas pela
Associação ainda não têm datas definidas.
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