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Brasília, 27 de novembro de 2015.
Plantão DN: Angela, Ivanilda, Toninho, Maria Angela e Jorginho.
DN em Brasília: Rogério.

INFORMES DE BASE
"Todo o conteúdo publicado neste espaço (IB) é de inteira responsabilidade da entidade de base que
o assinar. A FASUBRA se exime de qualquer responsabilidade pelo conteúdo publicado neste espaço".
ASUFPEL: “NOTA DE ESCLARECIMENTO
Conselho Universitário da UFPel (CONSUN)
A Coordenação do sindicato vem a público esclarecer que em momento algum, manifestou interesse em retirar o
apoio as chapas eleitas em reunião ampliada dos servidores, onde todos tiveram a possibilidade de colocar-se
como candidatos; como é sabido, este sindicato que existe a mais de três décadas não tem por habito apoiar
candidaturas avulsas.
Frisamos que nosso apoio é direcionado as chapas formadas dentro do sindicato, as quais tem nossa confiança e,
comprometem-se em levar para a discussão do Conselho Universitário da UFPel (CONSUN) as deliberações
definidas como prioridade pela categoria.
Amanhã, dia 26 de novembro, vote nas chapas: 2,4,5,7,8,11 e 14
À Coordenação
Abaixo, os horários e locais de votação.:# CAMPUS ANGLO: Reitoria, Centro de Tecnologia da Informação, PróReitorias, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Administração e Turismo, Centro de
Letras e Comunicação (das 08h às 20h)
# INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS: Centro de Engenharias, Centro de Artes, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Faculdade de Educação, Faculdade de Letras, Instituto de Artes e Design, Instituto de Filosofia,
Sociologia e Política (das 08h às 20h).
# ASUFPel-Sindicato: Faculdade de Direito (das 08h às 18h).
# FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL: Centro de ciências químicas, farmacêuticas e de alimentos,
Faculdade de engenharia Agrícola (das 08 às 17h)
# INSTITUTO DE BIOLOGIA, Biotério central, faculdade de Meteorologia, Instituto de Física e Matemática, Centro
de Biotecnologia, Centro Ciências Químicas ( das 08 às 17h).
# HOSPITAL ESCOLA (das 06h30min às 20h)
# SECRETARIA DOS CONSELHOS: MERCOSUL, Rádio Federal FM, Ag. Lagoa Mirim, Faculdade de Odontologia (das
08h às 17h)
# URNA MÓVEL CENTRO: (MALG, Museu Carlos Ritter, PROASA, Conservatório de Musica, CIE/Bento, ESEF/Tablada/
AABB, Agencia da lagoa Mirim, Editora e gráfica, Medicina /Paliteiro, Unidade Básicas: Centro Social Urbano, Areal
fundos, Vila Municipal.(das 08h às 17h)
# URNA MÓVEL CAPÃO DO LEÃO: Palma, Hospital veterinário, Faculdade de Veterinária, IBAMA. (das 08h às 20h)
SINTEST-RN: “Chapa 01 vence eleição do SINTEST-RN
“Reconstrução pela Base”, encabeçada por Euflausino e Aparecida, obteve 783 votos dos 1.408 obtidos na eleição
Por Passos Jr
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Com uma diferença de 202 votos, a Chapa 01, Reconstrução pela Base, encabeçada pelos coordenadores
Euflausino e Aparecida, venceu a eleição para nova diretoria do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em
Educação Superior do Rio Grande do Norte – SINTEST-RN. A Chapa 01 obteve 783 votos, contra 581 votos obtidos
pela Chapa 02. A eleição contabilizou 1.408 votos válidos, havendo ainda 19 votos brancos e 25 votos nulos.
Especificamente, com relação à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, foram 190 votos válidos, sendo 43 para
a Chapa 01, 134 para a Chapa 02. Ainda tiveram 02 votos brancos, 01 nulo, 01 remetido para análise da Comissão
Eleitoral e, 09 votos separados de servidores fora do campus de origem.
A equipe que compõe a Chapa 01 vencedora da eleição do SINTEST-RN para o Triênio 2015-2018, é composta por
23 servidores técnico-administrativos da UFRN e um da Ufersa (Wendson Silvino). São eles: Euflausino e Aparecida
(Coordenadores Gerais); Vilma Torres e Tiago Lincka (Coordenação de Comunicação); Jane e Luiz Antônio
(Coordenação de Finanças), Marileide e Santos (Coordenação de Aposentados e Pensionistas), Thazia e Pedro Neto
(Coordenação de Administração e Patrimônio), Emanuel e Alexandre (Coordenação Jurídica), Marcos e Maria José
(Coordenação de Integração e Política Sindical), Maneleu e Hugo (Coordenação de Políticas Sociais), Ricardo Lago
e Felipe (Coordenação de Educação e Formação) e, Fran Silva, Severa, Claudiane, Wendson e Jerônimo (Suplentes
de Direção)”.
SINTEST-RN: “A pesquisa intitulada Atividade laboral como contexto de sofrimento e adoecimento psíquico:
análise dos servidores públicos em instituição federal brasileira de ensino superior, é parte da dissertação de
mestrado em psicologia da UFRN de Isabelly Marques Souza de França, sob a coordenação do prof. Jorge Tarcisio
da Rocha Falcão.
Dentre as doenças que mais incapacitaram os servidores da UFRN para o trabalho, nos últimos três anos, os
transtornos mentais estão em segundo lugar quanto à incidência. Diante desse quadro, esta pesquisa pretende
identificar o perfil epidemiológico dos servidores públicos que estiveram em Licença para Tratamento de Saúde
devido adoecimentos psíquicos, por algum período, entre os anos de 2012 e 2014. Além disso, objetiva-se analisar
clinicamente a atividade de trabalho dos servidores públicos da UFRN que apresentam histórico de adoecimento
psíquico relacionado ao seu contexto laboral.
O contexto laboral nas Instituições Federais Brasileira de Ensino Superior está cada vez mais exigente, demarcado
pela sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais, precariedade das condições existentes, expectativa social de
excelência, ritmo intenso e longas jornadas de trabalho, que têm agravado ou provocado situações de
adoecimento psíquico. Este estudo, em sua vertente clínica, visa favorecer, ao trabalhador, a ampliação das suas
possibilidades de enfrentamento diante de exigências como essas.
Caso decida aceitar o convite, o participante poderá ser submetido a um ou mais dos procedimentos descritos a
seguir, dependendo estritamente do seu interesse, disponibilidade e autorização:
(A) responder a um questionário online sobre seus dados sociais, profissionais e de saúde psíquica, para o qual
precisará apenas de aproximadamente 15 minutos. Se preferir, podemos disponibilizá-lo em formato não virtual
(neste caso, será agendado por e-mail um encontro com a pesquisadora responsável na sala do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre o Trabalho para o preenchimento);
B) responder a entrevista presencial a ser gravada, a qual fornecerá informações adicionais sobre a atividade
profissional do servidor. É previsto que a duração das entrevistas seja de aproximadamente 60 minutos cada,
podendo chegar à realização de até (quatro) entrevistas.
Como benefícios da pesquisa, têm-se a contribuição para a construção de conhecimento útil à categoria
profissional dos servidores públicos diante da grande ocorrência de casos de adoecimento psíquico.
Adicionalmente, há o benefício da vivência de uma situação de enriquecimento profissional a partir da ação de
repensar sua própria atividade de trabalho, relatando suas possíveis dificuldades, e, por conseguinte,
reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante dos impedimentos e/ou dificuldades de atividade laboral
do servidor da UFRN.
Toda e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida diretamente com a pesquisadora
responsável, psicóloga-mestranda Isabelly Marques Souza de França, ou com o orientador, Prof. Doutor Jorge
Tarcisio da Rocha Falcão.
Isabelly Marques Souza de França Mestranda em Psicologia – UFRN Telefone: (84) 99654-6656 e-mail:
isabellymarques@gmail.com
Jorge Tarcísio da Rocha Falcão Departamento de Psicologia - CCHLA - UFRN Programa de Pós-Graduação em
Psicologia
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) e-mail: falcao.jorge@gmail.com”.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2015
DEZEMBRO
01
01 a 04
05 e 06
07 e 08
07 e 08
08
09 e 10
09, 10 e 11
12 e 13
15
15
19

Reunião Ordinária CONAES
15ª. Conferência Nacional de Saúde - Bsb
Seminário Nacional de HUs - Bsb
Reunião com CNSC
Reunião do Comitê LGBT - ISP-Brasil – São Paulo-SP
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Direção da FASUBRA
Plenária Nacional da FASUBRA
Reunião Democratização MEC/FASUBRA
Acerca da preparação para o Seminário sobre Assédio Moral, a ser realizada no dia 16/12/2015 –
MEC/FASUBRA
Aniversário de fundação da FASUBRA
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