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Consun aprova calendário eleitoral dos 
Conselhos Superiores da Uerj

Em sessão realizada na 
manhã desta sexta-
feira, 02/09, o Conselho 

Universitário da Uerj 
(Consun) aprovou a proposta 
de calendário para as eleições 
dos Conselhos Superiores 
da Universidade (Consun e 
CSEPE, Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão). 
Além das datas, também 

ficou definida a composição 
da Comissão Eleitoral, com 
a participação dos quatro 
diretores de Centros Setoriais 
como componentes da mesma 
(a presidência da Comissão 
Eleitoral será definida em 
reunião entre os membros 
indicados).

O processo que irá definir 
a nova composição do 

Consun e do CSEPE terá 
início com o período de 
inscrições para membros 
das comunidades docente e 
de técnico-administrativos, 
entre os dias 03 e 07/10. A 
votação que irá definir a nova 
composição das bancadas dos 
conselhos superiores da Uerj 
será realizada nos dias 08, 09 e 
10/11.
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Conselheiros aprovam moção contra 
impeachment de Dilma Rousseff

Durante as discussões sobre 
o calendário das eleições para 
os conselhos, o conselheiro 
Marco Gayoso, da bancada 
de servidores técnico-
administrativos, retomou a 
discussão sobre a necessidade 
de garantia de vagas para 
a categoria no CSEPE, 
reivindicação histórica dos 
técnicos. Um forte argumento 
utilizado para a defesa desta 
abertura de vagas é o artigo 3º 
da Lei 7.426/2016, sancionada 
no último dia 24/08, que 
aperfeiçoa a carreira de técnico-
administrativos da Uerj. De 
acordo com Gayoso, o artigo 
afirma que é de competência 
do CSEPE a criação e 
implementação do Programa 
de Capacitação dos Servidores 
Técnico-Administrativos da 
Uerj (Capacit-Uerj), e, por 
conta disso, é necessário que 
os técnicos tenham seu espaço 
garantido neste Conselho para 
que possam participar das 
discussões que envolvem sua 
carreira profissional.

Em resposta a esse pleito 
dos técnicos, a vice-reitora 
Maria Georgina Muniz 
Washington, que presidiu a 
sessão, reconheceu que há a 
necessidade desta discussão 
ser travada de forma ampla, 
mas que não seria possível 
inserir esse debate já para este 
processo eleitoral.

Outra discussão ampla 
travada no Consun desta sexta-
feira foi o posicionamento da 
Uerj sobre o atual momento 
da política brasileira e o 
impeachment da presidente 
legitimamente eleita Dilma 
Rousseff. A bancada discente 
do Consun encaminhou para 
apreciação do plenário uma 
proposta de moção de repúdio 
ao processo de impeachment 
e à ruptura democrática 
provocada pela decisão 
consumada pelo Senado na 
última quarta-feira, 31/08.

Após inúmeros debates 
e colaborações dos demais 
conselheiros ao texto original, 
a moção foi aprovada e deverá 
ser publicizada pela Uerj em 
seu site oficial.
Gaúcho ressalta Lei 
sancionada que garante 
conquistas para técnicos da 
Uerj

Durante o período de 
expediente, o conselheiro 
Jorge Luis Mattos de Lemos 
(Gaúcho) aproveitou para fazer 
um comentário sobre a sanção 
da Lei 7.426/2016, que garante 
conquistas para os servidores 
técnico-administrativos da 
Uerj, com o veto aos artigos 9º e 
10, que reajustavam os salários 
dos advogados em 185% (por 
meio de verba de representação 
judicial) e incorporavam mais 
50% de vantagem pessoal aos 

seus vencimentos, artigos estes 
que em nenhum momento 
foram debatidos amplamente 
pela categoria dos técnicos.

O conselheiro utilizou 
sua explanação para ler a 
justificativa para o veto dos 
artigos dada pelo governador 
em exercício Francisco 
Dornelles, ressaltando a 
importância de um amplo 
diálogo para que as conquistas 
da categoria sejam garantidas 
de maneira transparente, sem 
que hajam surpresas.
Conselheiros desejam pronto 
restabelecimento ao reitor da 
Uerj

Durante todo o período 
do Consun, os conselheiros 
aproveitaram seus momentos 
de fala para desejar o pronto 
restabelecimento ao reitor da 
Uerj, Ruy Garcia Marques, que 
passou por um procedimento 
cirúrgico depois que foi 
detectado em uma consulta 
de rotina realizada na última 
quarta-feira (31/08) um 
problema cardíaco. Enquanto 
estava sendo realizada a sessão 
do Consun o reitor estava 
sendo submetido à cirurgia.

Os conselheiros ressaltaram 
a confiança na equipe médica 
que acompanha o reitor da Uerj 
e afirmaram que torcem para 
que este retorne o mais rápido 
possível às suas atividades.


