
PEC 395 abre série 
de debates Sem Tabu

AAdufrj-SSind vai realizar, no dia 3/11 (veja 
quadro), um debate sobre a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 395) que per-

mitiria a cobrança pelas universidades públicas de 
mensalidade para especialização, extensão e mes-
trado profissional. Esta atividade vai abrir a série 
de debates Sem Tabu.

A ideia é desinterditar a discussão sobre pontos 
que são polêmicos, com o objetivo de construir 
um posicionamento dos professores da UFRJ e do 
sindicato.

O Andes-SN e o Fórum de Pró-Reitores de Pes-
quisa e Pós-Graduação são contrários à PEC. Parte 
da comunidade da UFRJ e o Fórum de Pós-gradu-
ação Lato Sensu são favoráveis. Há controvérsias 
sobre a inclusão do mestrado profissional. Estas 
diferentes posições serão discutidas.

Proposta abre exceção na gratuidade de cursos em universidades públicas

26 de outubro de 2015

A circulação do jornal impresso da Adufrj está suspensa no momento. Até o retorno da publicação, este bo-
letim será o porta-voz oficial da Seção Sindical. Além, é claro, do site da Adufrj – que também será totalmente 
reformulado. Nosso objetivo é promover uma comunicação mais ágil e precisa. Participe da mudança.

Sugestões para canalaberto@adufrj.org.br.

Mudanças na comunicação

Semana difícil no Congresso
A exemplo da votação, em pri-

meiro turno da PEC 395, outro 
projeto gerou muitas reações da 
sociedade. No mesmo dia 21, foi 
aprovado o PL 5.069, que ataca os 
direitos das mulheres vítimas de es-
tupro.  

Para fazer frente ao conservado-
rismo da Câmara, vários atos estão 
sendo organizados esta semana 
em todo o país. No Rio de Janei-
ro, há uma atividade marcada para 
quarta-feira (28/10), a princípio, 
na Cinelândia, às 18h. Mais infor-
mações nas seguintes páginas do 
Facebook (clique nos links):
Mulheres contra Cunha
O conservadorismo não irá nos calar!

Texto-base foi aprovado em primeiro turno

Centro de Tecnologia 
Sala D-220

Dia 3/11 terça-feira

Cláudia Morgado - Fórum Nacional de Pós-graduação Lato Sensu
Paulo Rizzo - Presidente do Andes-SN
Vicente Ferreira - Diretor do Instituto Coppead de Administração
nome a confirmar - Representante do Fórum de Pró-Reitores de 

Pesquisa e Pós-Graduação

Debatedores:

Debate sobre PEC 395

O texto-base da PEC 395, em tra-
mitação no Congresso Nacional, foi 
aprovado em primeiro turno pela 
Câmara dos Deputados na sessão de 

quarta-feira, 21 de outubro. Ainda ha-
verá apreciação dos destaques e vota-
ção em segundo turno. Leia mais em 
www.adufrj.org.br.

Rejeitamos como um 
todo a PEC? Que argu-
mentos a favor, que ar-
gumentos contra?

Caso a PEC não seja 
aprovada, o que acon-
teceria com os cursos 
de pós-graduação lato 
sensu que já são cobra-
dos?

É desejável incluir o 

mestrado profissional, 
que é stricto sensu?

Permanece garantida 
a gratuidade para cur-
sos de pós-graduação 
voltados para professo-
res e residência médica. 
Essas são as únicas ex-
ceções?

É desejável que os 
professores dos cursos 

pagos recebam remu-
neração adicional? Se 
sim, que regras devem 
ser estabelecidas?

 Se for aprovada, como 
devem ser distribuídos 
os recursos provenien-
tes destas atividades, 
para garantir alguma 
equidade nas condições 
de trabalho dentro de 
nossa universidade?

Diretores da Seção Sindical enumeram perguntas
Questões em aberto

11 horas



Presidente da Adufrj, Tatiana Roque defende a ampliação do debate 
em sua primeira entrevista depois da posse. Ela afirma ser urgente 
recuperar o diálogo interno na UFRJ.

Leia mais

Das Olimpíadas 2016, UFRJ terá legado próprio: construção de 
complexo para hóquei, rugby e nado sincronizado e reforma da EEFD 
estão em andamento.

Leia mais

Prefeitura Universitária investe em redes sociais para melhorar 
atendimento.

Leia mais

Jurídico alerta para golpe: estão abordando docentes da UFRJ com 
supostas informações sobre processos jurídicos em fase de desfecho e 
de recebimento.

Leia mais

Processo dos 3,17%. Continua suspenso o prazo para verificação dos 
nomes na lista de beneficiados pela ação.

Leia mais

Reitoria da universidade é cobrada sobre a situação dos alunos do 
Instituto Politécnico de Cabo Frio

Leia mais

26 de outubro de 2015

Apoio ao 
professor
Mauro Iasi

A diretoria da Adufrj-SSind manifes-
ta solidariedade ao professor Mauro 
Iasi, ameaçado por expressar suas po-
sições políticas, durante o 2º Congres-
so Nacional da CSP-Conlutas realizado 
em junho deste ano: “Recebemos do 
Andes-SN uma carta informando que 
o Professor Mauro Iasi, da Escola de 
Serviço Social da UFRJ, está receben-
do ameaças por ter manifestado suas 
posições políticas. Na última reunião 
do Consuni, a Professora Lilia Guima-
rães Pougy, decana do CFCH, relatou 
que colegas nossos foram contacta-
dos por pessoas desconhecidas inte-
ressadas em obter informações so-
bre o Professor Iasi. A liberdade de 
expressão é um valor fundamental e 
consideramos inadmissível qualquer 
forma de coerção. Expressamos nossa 
solidariedade ao colega. A presidente 
da Adufrj enviou um email ao profes-
sor colocando a Adufrj à sua disposi-
ção para todo o apoio necessário.”

Planos de Saúde 
em estudo

Em dezembro de 2015, finda o contra-
to de convênio da Adufrj com a Unimed. 
Em vez de uma simples renovação, estão 
sendo estudados os diversos planos de 
saúde existentes, sobretudo aqueles já 
em uso por alguns professores.

A ideia é colher o maior número de 
propostas e depoimentos antes de reno-
var o convênio antigo ou, ainda, abrir um 
ou vários novos convênios.

Paralelamente ao estudo dos planos 
de saúde existentes, é necessária uma 
pesquisa sobre as reais demandas dos 
associados. Alguns questionamentos: 
Quantos estariam interessados em inte-
grar um plano conveniado? Que faixas 
etárias seriam cobertas, incluindo não 
apenas o associado, mas também seus 
familiares? É mais interessante um único 
plano com um número maior de asso-
ciados ou vários planos, de modo a per-
mitir um leque de escolhas mais flexível? 

Sugestões e depoimentos são bem-
vindos pelo: canalaberto@adufrj.org.br.
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ACONTECEU
Nos links a seguir, as principais notícias divulgadas
no site da Adufrj-SSind nos últimos dias. 

No Conselho Universitário de 22 de 
outubro, o professor Milton da 

Costa Lopes Filho, representante dos 
Titulares do CCMN, foi o relator da pro-
posta de prorrogação dos prazos de 
dois concursos em andamento na UFRJ 
(editais  432, de 19/11/2014 — oito va-
gas — e 450, de 03/12/2014 — 192 va-
gas, para diversas Unidades). De acor-
do com o docente, que é presidente 
da Comissão de Legislação e Normas 
do colegiado, a medida era importan-
te para a UFRJ se resguardar diante da 
limitação de realização de concursos 
anunciada pelo governo federal para 
2016. O reitor Roberto Leher reforçou a 
iniciativa que garante à universidade o 
preenchimento destas vagas. O atraso 
no cronograma dos editais ocorreu por 
conta da greve deste ano.

Os prazos eram de 12 meses, pror-

rogáveis por mais seis; agora são de 
18 meses, prorrogáveis por mais seis. 
O parecer do relator foi aprovado por 
unanimidade.

GT Orçamento 2016
Ainda nesta sessão do Consuni, Ro-

berto Gambine, pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento, informou 
que a reitoria formará o Grupo de 
Trabalho de Orçamento para 2016. A 
primeira reunião deve ocorrer no dia 
27 e tem por objetivo iniciar o plane-
jamento para o orçamento da insti-
tuição e ampliar as discussões sobre 
orçamento participativo. Compõem o 
GT: PR-3, PR-6, gabinete do reitor, pre-
feitura universitária, Escritório Técnico 
da Universidade, representantes das 
decanias, representante do campus 
UFRJ-Macaé e do DCE Mário Prata.

Prorrogados concursos 
docentes na UFRJ

Decisão foi tomada no Consuni de 22 de outubro


