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CARTA DO CCJE ÀS CANDIDATURAS
Os representantes dos segmentos e Unidades do CCJE, integrantes do Conselho de
Coordenação, por meio da Decania, apresentam às candidaturas para a Reitoria da UFRJ
esta carta compromisso com as demandas gerais e/ou necessárias à atividade-fim de nossa
Universidade que queremos pública, gratuita, laica, eficaz e de qualidade, estabelecendo-se
compromissos públicos entre a futura administração central e o CCJE.
A. Quanto aos Aspectos Institucionais e Gerais:
. a garantia da liberdade de pensamento/expressão do corpo social e o combate efetivo a
qualquer forma de perseguição ou discriminação na UFRJ.
. a rediscussão do orçamento participativo, atualizando-o à nova realidade da UFRJ, de
forma a democratizar a gestão orçamentária da Universidade.
. o combate a tentativas de redução de vagas discentes na graduação e o apoio a ações
afirmativas na graduação e no pós-graduação.
. a manutenção da gratuidade na graduação e no pós-graduação stricto sensu.
B. Quanto às Organizações Administrativa e Didático-pedagógica:
. a implementação urgente e integral do SEI, para todos os processos administrativos.
. o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão do CCJE.
. o auxílio no processo de creditação das ações de extensão nos currículos de graduação.
. o aumento do número de bolsistas em monitorias, pesquisa, extensão, e iniciação científica
e artístico-cultural.
C. Quanto ao Corpo Social:
. a publicização do número de TAEs por instância/Unidade da UFRJ e a instituição de uma
COTAV para os técnicos.
. a definição de uma política de capacitação para TAEs.
. a efetivação de políticas e ações à assistência e à permanência estudantil.
. a criação de polos da PR7 e de restaurantes universitários na Praia Vermelha e no Centro
da Cidade.
. o apoio à orientação acadêmica, especialmente na atuação das Comissões de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico.
D. Quanto às Instalações:
. a implementação de projetos para acessibilidade universal das pessoas com deficiência, no
âmbito do CCJE.
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. a ampliação e tratamento dos acervos de nossas Bibliotecas, inclusive a plena
informatização e a digitalização de parte do acervo.
. a revitalização ou implementação dos laboratórios de informática e uma Internet sem fio
gratuita em todas as Unidades e Órgãos do CCJE.
. a execução de ações ambientais no âmbito do CCJE, com adoção de padrões sustentáveis
de produção e consumo e de proteção ao meio ambiente.
. a revisão e reforma das instalações elétricas do COPPEAD e do Palácio Universitário.
. a conclusão, o mais urgente possível, da reforma do prédio da Reitoria, de forma a garantir
o retorno do IPPUR à sua sede.
. a conclusão, em médio prazo, da construção do prédio (paliteiro) que abrigará as unidades
do CCJE no Fundão.
. a execução da restauração da fachada da FND.
. a cessão do prédio sem uso na Praia Vermelha (ex-CLAF) ao CCJE para que, em médio
prazo possa erguer instalações para os cursos de graduação do IE, da FACC e do IRID,
liberando-se áreas destinadas ao projeto BNDES.
Aguardando a vossa análise e resposta, apresentamos nossas saudações acadêmicas,

Flávio Alves Martins
Decano do CCJE
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