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Na última quarta-feira, dia 15 
de julho, foi realizada na Uerj 
mais uma sessão do Conselho 

Universitário (Consun), a quarta edição 
extraordinária deste ano de 2015. Nesta 
oportunidade, os conselheiros aprecia-
ram a peça de proposta orçamentária da 
Universidade para o ano de 2016, for-
mulada pela Comissão de Planejamen-
to e Desenvolvimento (processo 3111/
Uerj/2015). A condução dos trabalhos 
teve a presidência do reitor Ricardo 
Vieiralves, que retornou 
após duas sessões de au-
sência.

Conselheiros debatem 
assédio moral e políticas 
de capacitação na Uerj

Durante a abertura do 
expediente, o conselheiro 
Marco Gayoso, da banca-
da dos servidores técnico-
-administrativos, retomou 
o debate sobre as denún-
cias de práticas de assédio 
moral na universidade, 
apontando o caso específico de um ser-
vidor, atualmente realocado no Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), 
que está passando por duas sindicâncias 
na Uerj e, de acordo com relatos rece-
bidos pelo conselheiro, teve negado seu 
pedido de defesa. Gayoso voltou a soli-
citar que o Consun tenha mais atenção a 
esses casos e crie mecanismos de acom-
panhamento das avaliações de estágio 
probatório na Universidade, tendo sua 
fala corroborada pelo conselheiro do-
cente Guilherme Abelha. Em resposta, 
o reitor Ricardo Vieiralves minimizou 
o número de processos administrativos 
relacionados a casos de assédio moral 
na Uerj, classificando-os como irrisó-

Consun inicia apreciação de proposta
orçamentária da Uerj para 2016

rios, mas ressaltou que o Consun deva 
estabelecer normas definidas, de acordo 
com a Lei, para as avaliações de estágios 
probatórios na Uerj.

Aproveitando o expediente, o conse-
lheiro Jorge Luis Mattos (Gaúcho) falou 
da proposta encaminhada anteriormen-
te pelo conselheiro Celso de Oliveira 
Santos no Consun, em nome da banca-
da dos técnicos, que sugeria a criação de 
uma escola técnica corporativa. O Sin-
tuperj, emcampando tal proposta, su-

anos

geriu à Administração Central que em 
lugar do Ato Executivo 016/2015 (que 
cria o Departamento de Capacitação, 
vinculado à SRH), fosse criada a escola. 
Gaúcho agradeceu a apreciação da pro-
posta e a confirmação da nomeação de 
uma comissão, nomeada pelo reitor, que 
em 30 (trinta) dias irá avaliar a possibili-
dade de criação dessa escola.

Apreciação do orçamento vira palco 
para defesa de Universidade Pública

Após passado o momento de início 
de expediente, o presidente da Comis-
são de Planejamento e Desenvolvimen-
to do Consun, Luiz Cavalieri Bazilio, 

iniciou a apresentação da peça orça-
mentária da Uerj para o ano de 2016. 
Foram elencados como pontos centrais 
folha de pagamento e reajuste salarial, 
apoio estudantil, revisão de contratos 
e terceirização, melhoria na qualida-
de do trabalho e nova metodologia de 
planejamento, com propostas de como 
estes devem ser trabalhados. Ao comen-
tar a peça orçamentária elaborada pela 
Comissão de Planejamento e Desenvol-
vimento do Consun, o reitor Ricardo 

Vieiralves reafirmou a im-
portância de sua elabora-
ção, mas ao mesmo tempo 
ressaltou que a mesma se 
trata de uma carta de in-
tenções com a qual a uni-
versidade tentará negociar 
com o Governo do Estado. 
Além disso, alertou para 
a possibilidade de contin-
genciamento dos repasses 
por parte da Secretaria de 
Fazenda, fazendo com que 
a Uerj sofra com uma as-
fixia financeira e não con-
siga cumprir seus compro-

missos. 
O reitor defendeu que as universida-

des públicas tenham as mesmas prerro-
gativas existentes nos poderes Legislati-
vo e Judiciário, que definem de maneira 
independente suas políticas de finanças, 
e afirmou que o atual momento de crise 
nas instituições universitárias brasileiras 
se dá pela não definição da importância 
estratégica do Ensino Superior no pro-
jeto de Nação. Ao finalizar sua explana-
ção, o reitor conclamou a comunidade 
universitária a se unir na luta pela Uerj 
pública, gratuita e de qualidade, respon-
sável por importante avanços científicos 
e tecnológicos das sociedades fluminen-
se e brasileira.
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Durante a sessão do Consun, o 
reitor Ricardo Vieiralves relatou 
que se reuniu com representan-

tes das entidades de trabalhadores da 
Uerj, o Sintuperj e a Asduerj (Associa-
ção dos Docentes) para discutir, dentre 
outros temas, as propostas de reajustes 
que serão defendidas na dotação orça-
mentária da Universidade. Segundo 
Vieiralves, os representantes da Asduerj 
apresentaram uma reivindicação de re-
composição da ordem de 94%, referente 
às perdas inflacionárias.

Aproveitando a oportunidade, o 
conselheiro Jorge Luis Mattos (Gaúcho) 
abordou o tema apontando que servido-

res técnico-administrativos e docentes 
estão em descompasso em relação às ne-
gociações salariais, que tem origem no 
ano de 2006 quando não houve à época 
interesse ou acordo por uma parte dos 
docentes para a defesa de um Plano de 
Carreira conjunto, que contemplas-
se ambas as categorias. O conselheiro 
ressaltou que ainda não discutiu o per-
centual de reajuste com a Comissão de 
Planejamento e Desenvolvimento do 
Consun e está no aguardo da chegada 
de um estudo no qual serão apontadas 
as perdas inflacionárias, mas apontou 
que é necessário chegar a um denomi-
nador comum nas negociações de rea-

juste, para que nenhuma categoria seja 
prejudicada. 

Gaúcho afirmou ser importante que 
servidores técnico-administrativos e do-
centes apresentem percentuais iguais de 
reajuste ou recomposição e se colocou à 
disposição para discutir e resolver esse 
impasse. O conselheiro finalizou ressal-
tando que qualquer diferença de recom-
posição salarial ou reajuste entre estas 
categorias da Uerj irá gerar um novo 
“atrasadão” pelo qual lutará para receber 
caso seja necessário, assim como o que 
está sendo pago para os trabalhadores 
da Universidade neste ano de 2015, após 
28 anos de disputa judicial.

Debate sobre reajustes: 
necessidade de diálogo franco

Gaúcho se coloca à disposição dos representantes da Asduerj para diálogar propostas de negociação salarial com os docentes

Ainda no expediente do Consun, 
a bancada discente apresentou 
uma proposta de moção con-

tra a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 171, que visa a redução da 
maioridade penal no Brasil de 18 para 
16 anos de idade. O documento, que 
foi lido em plenário pelo conselheiro 
Jiyouji Hoshi Duque Filho, aborda em 

seu teor o respeito ao Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, a necessidade de 
investimentos em educação para com-
bater a criminalidade e oferecer pers-
pectivas à juventude brasileira e os avan-
ços da Uerj em defesa das classes menos 
favorecidas, possibilitando a inclusão de 
jovens pobres na Universidade com pro-
gramas de assistência estudantil.

Após algumas contribuições do 
plenário, a moção foi aprovada e será 
encaminhada por meio de ofício aos 
deputados federais e senadores no Con-
gresso Nacional, em Brasília.

Confira a nota na 
íntegra em nosso site:
www.sintuperj.org.br

Consun aprova moção contra a 
redução da maioridade penal


