
Bruno Dantas

As eleições na Uerj em outubro 
não trouxeram grandes surpresas 
em seus resultados, pelo menos 
quando o assunto é a diretoria e 
vice-diretoria das unidades aca-
dêmicas do Centro de Educação 
e Humanidades. Das dez dispu-
tas pela direção das unidades que 
compõem o CEH, oito tiveram 
chapa única. Apenas no Instituto 
de Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira (CAp-UERJ) e no Ins-
tituto de Letras (ILE) houve duas 
chapas concorrendo. Em tempos 
em que política e socialmente se 
fala cada vez mais de crise de re-
presentatividade, temos nas elei-
ções democráticas da Uerj um 
cenário quase sem concorrência, 
onde o voto de um professor vale 
pelo de sete técnicos e catorze es-
tudantes. 

Na Faculdade de Comunicação 
Social (FCS), o professor João 
Pedro Dias Vieira assumirá como 
diretor e Márcio Souza Gonçalves 

no papel de vice; a Faculdade de 
Educação (EDU) elegeu Rosana 
Glat (diretora) e Rosana de Oli-
veira; a Faculdade de Educação 
da Baixada Fluminense (FEBF) 
terá como diretor e vice Luciano 
Ximenes Aragão e Maria Teresa 
Cavalcanti de Oliveira, respecti-
vamente; a Faculdade de Forma-
ção de Professores (FFP) elegeu 
Ana Maria de Almeida Santiago 
e Mariza e Paula Assis; no Insti-
tuto de Educação Física e Des-
portos (IEFD) Carlos Elias Bar-
roso Pimentel (diretor) e Flávio 
Chame serão empossados; será 
diretora do Instituto de Psico-
logia (IP) Márcia Maria Peruzzi 
Elia da Mota, e a vice-diretora, 
Ana Maria Lopez Calvo de Fei-
joo; no Instituto Multidiscipli-
nar de Formação Humana com 
Tecnologias (IFHT) assumirão 
Eloiza da Silva Gomes de Olivei-
ra (diretora) e Wania Clemente 
de Castro, e no Instituto de Artes 
(ART) foram eleitos Alexandre 
Sá Barreto da Paixão (diretor) e 
Luiz Felipe Ferreira.

Onde existiu concorrência, no Ins-
tituto de Aplicação Fernando Ro-
drigues da Silveira (CAp-UERJ), 
a chapa de Maria Fátima de Sou-
za Silva (diretora) e Mariana da 
Costa Valim saiu vencedora; e no 
Instituto de Letras (ILE), a Chapa 
de Magali dos Santos Moura (dire-
tora) e Márcia Regina de Faria da 
Silva foi a eleita.

Os eleitos assumem em março, 
num período em que as perspecti-
vas apontam para baixo, um futuro 
conturbado. A Uerj, que já vinha 
sofrendo com problemas de caixa 
em 2015, enfrentará em 2016 um 
corte significativo em relação ao 
presente, isso no ano onde o bilio-
nário evento que é as Olimpíadas é 
transmitido do Rio de Janeiro para 
o mundo. As muitas propostas que 
envolviam a recuperação de labora-
tórios, por exemplo, parecem mais 
difíceis de serem tiradas do plano 
das ideias nesse futuro de crise que 
se desenha, enquanto greve, protes-
tos e assembleias tornam-se cada 
vez mais palpáveis. 
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Expediente

Diretores eleitos enfrentarão dificuldades para negociar investimentos com reitoria

Maioria das unidades ligadas ao CEH teve chapa única

das realizações do futuro di-
retor estão a criação de cursos 
de mestrado na Faculdade de 
Comunicação Social (FCS), seu 
papel como relator na política 
de cotas e a idealização do peri-
ódico Aconteceh.

“Junto ao Hupe e à Reitoria, o 
CAp é uma das áreas da Uerj 
mais difíceis de se administrar, 
demanda um diálogo muito 
constante com alunos de to-
das as idades e seus familiares”, 
afirma o professor. Nos últimos 
anos, a crise financeira do Esta-
do do Rio de Janeiro tem afeta-
do muito o CAp, mas a Unidade 
conseguiu manter seu cresci-
mento, contratando professores 
através de concursos públicos, 
chegando a um total de 170 do-
centes efetivados em 2014, en-
quanto em 2012 o número de 
contratados era maior, em tor-
no de 100 funcionários. Houve 
investimento na acessibilidade 
do prédio, localizado no bairro 

de Rio Comprido. “Havia um 
elevador parado desde 98 que 
finalmente entrou em manu-
tenção”, diz o futuro diretor do 
CEH. 

O Instituto de Aplicação tem 
por finalidade a formação do-
cente, em parceira com outras 
unidades da Universidade, e a 
promoção de educação básica 
de qualidade, considerando as 
dimensões ética, social, cog-
nitiva, motora e o exercício da 
cidadania, de atividade de pes-
quisa em ensino e educação, 
da extensão universitária e da 
cultura na cidade e no estado 
do Rio de Janeiro, estimulando 
sempre o conhecimento cien-
tífico. É ali que os estudantes 
de licenciatura da UERJ têm 
as suas primeiras experiências 
com a prática docente, podendo 
propor, implementar e divulgar 
novas metodologias e aborda-
gens para os diferentes níveis de 
ensino, desenvolvendo uma re-

Vinícius Monteiro

Lincoln Tavares é professor de 
geografia no Instituto de Apli-
cação Fernando Rodrigues da 
Silveira (CAp-UERJ) desde 
1995. Neste período foi duas 
vezes diretor do CAp, entre 
2004 e 2008 e voltou a exercer 
a função em 2012. Em sua tra-
jetória como docente na UERJ, 
Lincoln também foi diretor do 
Centro de Educação e Humani-
dades (CEH) entre 2000 e 2003, 
cargo para o qual foi novamente 
eleito, para o triênio 2016-2019.

Sua experiência nessas múl-
tiplas gestões se refletem até 
hoje, caracterizando um mode-
lo de administração que busca 
estender o diálogo aos estudan-
tes e funcionários técnico-ad-
ministrativos, numa maneira 
de democratizar a instância de 
Centro. “Busco sempre valori-
zar o diálogo, mesmo que tenha 
que assumir uma postura di-

Lincoln Tavares
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menta o professor. 
Na sua passagem 
anterior pelo CEH, 
Lincoln ampliou o 
horário de traba-
lho para que fosse 
possível uma me-
lhor integração com 
diferentes cursos, 
principalmente os 
do período notur-
no. Entre algumas 

flexão crítica sobre a 
prática pedagógica, a 
estrutura curricular 
e o cotidiano escolar. 
“Nessa nova gestão, o 
colégio de aplicação 
da UERJ se tornou 
uma instituição mais 
pública, com cotas, e 
um corpo docente e 
técnico muito próxi-
mo ao ideal”, conclui 
o professor.

AGENDA E NOTAS

O curso de Letras Português-Francês seleciona 
estagiário para o projeto Canção Francesa Tra-
dicional, realizado na UNATI. Alunos a partir 
do 3º período completo podem se candidatar a 
vaga de Estágio Interno Complementar com bol-
sa do Cetreina para 20 horas semanais. Os in-
teressados devem enviar currículo para o e-mail 
ilmaparis.bastos@gmail.com até 30/01/2016.

Estágio
Quer criar uma websérie para o GSHOW? Par-
ticipe do Globo Lab! Entre no site globouniver-
sidade.com.br/globolab e inscreva a sua idéia. 
Os autores dos 20 melhores projetos ganham 
um workshop de 5 dias no Projac com tudo 
pago e 10 finalistas serão selecionados para 
desenvolverem projetos com orientação de ro-
teiristas da Globo.

Criação de Webséries
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Diretor do CEH se despede após oito anos no cargo

Glauber Lemos destaca a última eleição e sai com sentimento de dever cumprido

João Vitor Vereza

Oito anos à frente do Centro 
de Educação e Humanidades 
(CEH), divididos em duas 
gestões, é um tempo consi-
derável. Glauber Lemos, ex-
-diretor, que deu lugar a seu 
sucessor neste início de ano, 
passou por muita coisa nes-
se período que começou em 
2008. Com uma atuação só-
lida e positiva no comando 
do CEH, ele projeta bons re-
sultados com a nova direção 
e espera que as virtudes e os 
acertos deixados por ele pos-
sam ser levados adiante com a 
próxima gestão. 

Neste contexto, Glauber cita 
a integração feita por sua ges-
tão em relação às unidades – 
principalmente trazendo para 
perto do CEH aquelas de fora 
do campus Maracanã -, sindi-
catos e associações, e mesmo 
com a reitoria. Esta integra-
ção pode ser considerada um 
grande legado que pode e ele 
“espera que seja absorvido 
pela nova gestão”. Gestão esta 
eleita em uma disputa bas-
tante acirrada, na qual, por 
exemplo, os dois candidatos 
tiveram o mesmo número de 
votos dos docentes que com-
pareceram às urnas. 

Ao falar sobre eleições, Glau-
ber diz que todo o meio uni-
versitário – e a sociedade em 
geral – passa por uma “crise 
de representatividade”. Apesar 
disso, sem citar sua preferên-
cia em relação aos candidatos 
que concorreram à direção do 
CEH, destaca a existência de 
duas chapas e elogiou o pro-

Novo diretor vai buscar atender 
demandas recorrentes da Uerj

Vinícius Monteiro
  
Uma das principais propostas do diretor eleito do 
Centro de Educação e Humanidades (CEH), Lincoln 
Tavares, é a maior integração entre as unidades que 
o compõem, tanto entre elas, quanto com o Centro. 
“Acreditamos que os segmentos conhecem os pro-
blemas vividos nas Unidades e têm contribuições efe-
tivas para colaborar com a solução e a proposição de 
melhorias”, afirma o futuro diretor. Segundo ele, essa 
maior integração será feita com visitas recorrentes às 
diversas unidades e a sondagem permanente das de-
mandas, que serão encaminhadas às áreas pertinen-
tes, sejam elas a Reitoria, as Sub-reitorias ou outras.

Inspirado pela sua graduação na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), Lincoln quer lutar 
pela implementação de ônibus gratuitos intercampi, 
permitindo assim àqueles que frequentam a Univer-
sidade se locomoverem entre as unidades sem pro-
blemas. Também busca a implementação de Restau-
rantes Universitários nesses outros campi, conquista 
recente no campus Maracanã e que é essencial para 
os frequentadores da Universidade.

Outras proposições são: estabelecimento de Cole-
giado ampliado de Centro, colaboração na criação/
reformulação de cursos, desenvolvimento de um 
projeto de avaliação institucional sobre o desempe-
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cesso: “o respeito durante a 
campanha foi muito grande, 
tivemos uma disputa muito 
boa, o que foi positivo para 
todo mundo”. 

Perguntado sobre o processo 
eleitoral e as melhorias que 
poderiam ser feitas em re-
lação a ele,  Glauber diz que 
mudanças profundas seriam 
positivas, mas envolveriam 
uma complexidade de ações 
que dizem respeito a mudan-
ças estatutárias e institucio-
nais que vão além da área 
de atuação do CEH, o qual, 
segundo ele,  “possui autono-
mia, mas nem tanto poder”. 
Sendo assim, os poderes su-
periores, como o da reito-
ria e do Conselho Universi-
tário, teriam que ser postos 
em prática. Além desse, ou-
tro ponto foi destacado: o do 
voto universal.  Glauber dis-
se ser a favor de uma maior 
signif icância dos votos dos 
alunos, mas não defendeu o 
voto universal.

“A distribuição dos pesos dos 
votos deve ser revista e au-
mentada para os alunos, sem 
dúvida, mas não sou a favor 
do voto universal pelo fato 
de alunos não estarem tão li-
gados à universidade, como 
exemplo aqueles que acaba-
ram de entrar ou aqueles que 
estão saindo, e mesmo assim 
teriam participação decisiva 
no futuro da universidade. 
Professores, técnicos e etc. es-
tão mais ligados à Uerj e per-
manecem mais tempo”, disse 
Glauber. 

As duas gestões de Glauber 
Lemos aconteceram, respec-
tivamente, entre os anos de 
2008 e 2011, e 2012 e 2015. 
Segundo sua avaliação, ele 
sai com sentimento de dever 
cumprido, mas com algumas 
lamentações. “Gostaria de ter 
feito mais na segunda gestão, 
mas vários fatores impedi-
ram realizações e o Centro foi 
mais um apagador de incên-
dio”, finaliza Glauber.

Professor Glauber Lemos divulgando o resultado das eleições

Uma gestão voltada para o diálogo 
com as unidades

João Vitor Vereza

Ao falar de suas gestões à frente do Centro de Educação 
e Humanidades (CEH), Glauber Lemos, avalia os últi-
mos oito anos como positivos, apesar de lamentações. 
“Fiz mais que podia, e menos que queria”, expressão 
usada por ele mais de uma vez durante a entrevista, 
pode ser o resumo de uma gestão que alcançou seus 
objetivos e foi bem sucedida enquanto pôde.

Desde a campanha que o elegeu pela primeira vez 
em 2008, Glauber pregou um pensamento coletivo e 
envolveu as propostas e posteriores ações baseando-
-se neste viés necessário à própria posição do CEH. 
O diálogo com as unidades acadêmicas foi um mar-
co nas ações da última gestão, principalmente com 
as unidades que não estão no campus Maracanã. 
Neste contexto, é importante mencionar também a 
proximidade do centro com sindicatos e associações, 
como a Asduerj e o Sintuperj.

Ainda no campo do diálogo, Glauber vê “uma gra-
duação muito estática, enquanto a pós-graduação 
evolui”. Por conta disso promoveu fóruns de dis-
cussões com as graduações das unidades acadêmi-
cas, bem como teve participação ativa na discussão 
e elaboração dos novos currículos de vários cur-
sos que o CEH engloba. No que diz respeito aos 
docentes, vale citar os projetos de progressão de 

nho das Unidades, 
revitalização da 
UERJ, estímulo a 
programas multi-
disciplinares que 
melhor atendam 
às demandas so-
ciais, incentivo e 
apoio a progra-
mas de intercâm-
bio institucional, 
implantação de 
Comissão de Ética 
e Pesquisa, entre 
outras propostas.

carreira e aque-
les que dizem 
respeito à dedi-
cação exclusiva. 
Ademais, estru-
turalmente, hou-
ve participação 
direta do Centro 
nas reformas dos 
quatro auditó-
rios que ocupam 
do 9º ao 12º an-
dares do campus 
Francisco Negrão 
de Lima.


