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Semana de Línguas dá a
largada para cursos de 2009
Em março, o Sisejufe, através do
Departamento de Formação e
Cultura, promove a Semana de
Línguas – do dia 16 ao dia 21. De
segunda a sábado, na sede do sindicato, acontecerão aulas de dança,
projeção de filmes, apresentação de
poesias e rápidas oficinas dos idiomas
inglês, espanhol e francês. A entrada
é franca. A programação começa com
a apresentação do filme Across the
Universe – com canções dos Beatles.
Serão duas projeções: das 9h às 11h e
das 19h30min às 21h30min da segundafeira, 16 de março. Na quarta-feira, 18
de março, o filme volta a ser exibido
das 9h às 11h, com a apresentação da
professora Silvana Amorim.
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A professora Solange Perdigão,
organiza uma oficina lúdica de francês,
através do uso de música e poesia. No
Ano da França no Brasil, o Sisejufe
oferece a chance de sindicalizados e
público em geral aprenderem mais
sobre o idioma e a cultura de
Baudelaire. Na quarta, 18 de março, às
19h30min e na sexta-feira, 20 de março,
às 9h, a professora Solange coordena
as oficinas gratuitas.
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Na terça-feira, 17 de março, em
dois períodos (das 9h às 11h e das
19h30min às 21h30min) a professora
do Curso Livre de Língua Espanhola
do Sisejufe, Maria Inês Storino,
coordena uma oficina lúdica sobre o
idioma. Na quinta, 19 de março, das
9h às 11h e das 19h30min às 21h30min,
o sindicato promove uma apresentação de tango, com miniaula. No
sábado, dia 21, das 8h às 12h, volta a
acontecer a oficina de espanhol para
iniciantes, com a apresentação de
dançarinos de tango.
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Informações sobre todos
os cursos do Departamento
de Formação e Cultura
no endereço eletrônico:
formacao@sisejufe.org.br
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ou com o diretor Roberto
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Em maio acontece a II
Copa João Saldanha de
Futebol do Sisejufe. Os
jogos serão nos finais de semana e nas noites durante
a semana, no Clube Internacional de Regatas, no
Aterro do Flamengo. As
equipes deverão ter, no
mínimo, metade dos jogadores filiados ao sindicato.
Página 6

Ponciano (9189.9746).
Inscrições com o
funcionário Roberto Marins
pelo telefone (21)
2215.2443 ou no endereço
eletrônico acima.

FILOSOFIA D
A GAMA FILHO
DA
PARA FILIADOS DO SISEJUFE
O Programa de Pós-graduação e Extensão
em Filosofia da Universidade Gama Filho (UGF),
que tem convênio com o sindicato e também
os professores responsáveis pelo curso de Filosofia
do Sisejufe, convida para as atividades de extensão
do primeiro semestre de 2009.

O Corpo na História da Filosofia
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O curso pretende
oferecer uma visão
articulada das diferentes concepções de
Corpo ao longo dos
principais momentos
da História da Filosofia: Antiguidade,
Medieval, Moderna e
Contemporânea.
Mais especificamente
iremos estudar os
principais conceitos
que nos permitem
compreender como a
filosofia contribuiu
na formação do que
hoje nós entendemos
por Corpo.

Local: UGF da Candelária
Abril a junho de 2009
Carga Horária: 40 horas
Horário: 18h às 22h
Investimento: R$ 100,00

Filiado à Fenajufe e à CUT
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O curso irá empreender uma visada
conceitual e histórica
da noção de Corpo
na história da filosofia. Para tanto, irá
mostrar como esta
noção se articula com
as principais concepções e correntes
da filosofia ao longo
de sua história. Outras noções paralelas
serão
igualmente
abordadas nesta análise, como as de: alma,
consciência, inconsciente, indivíduo e
sujeito.

Tópicos da FFilosofia
ilosofia FFrancesa
rancesa
Contemporânea 1
Gilles Deleuze

Jacques Derrida

A atividade vai levar ao
conhecimento do público
acadêmico e em geral as ideias
e as contribuições de alguns
dos principais pensadores da
Filosofia Francesa Contemporânea. O primeiro a ser estudado é Gilles Deleuze. Esta
primeira aula-conferência do
professor Jorge Vasconcellos
pretende apresentar, em linhas gerais, as ideias, conceitos e problemas de pensador francês dos mais notáveis da Filosofia Contemporânea Pós-Maio/68.

Nesta terceira aula-conferência, ministrada pelo professor Filipe Ceppas de Carvalho e Faria, serão apresentadas, em linhas gerais, as
ideias, conceitos e problemas
do pensador francês Jacques
Derrida.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Alain Badiou

Carga Horária:
2 horas/aula
Local:
UGF da Candelária
17 de março de 2009
18h às 20h.
R$ 20,00
○

Carga Horária: 2 horas/aula
Local: UGF da Candelária
19 de maio de 2009
18h às 20h
R$ 20,00

○

Michel FFoucault
oucault

A atividade vai levar ao
conhecimento de público
acadêmico e em geral as ideias
e as contribuições do pensador
francês Alain Badiou. Esta
aula-conferência ficará a cargo do professor Norman Roland Madarasz.

Esta segunda aula-conferência, do professor Paulo Guilherme Domenech Oneto,
pretende apresentar, em linhas gerais, as ideias, conceitos e problemas do pensador
francês Michel Foucault.

Carga Horária:
2 horas/aula
Local:
UGF da Candelária
16 de junho de 2009
18h às 20h.
R$ 20,00

Carga Horária: 2 horas/aula
Local: UGF da Candelária
14 de abril de 2009
18h às 20h
R$ 20,00

Contato:
doumesfi@ugf.br
Tel.: (21)3213-7735
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A professora Silvana Amorim é graduada em Letras
(Português/Inglês) pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos). Tem formação em Inglês pelo Instituto
Cultural Brasileiro Norte-Americano e dois anos de experiência em sala de aula, no
Ensino Médio/EJA e Ensino
Fundamental Regular. Silvana
participou do Congresso Internacional de Linguagem e
Interação (Unisinos/2005) do
5º Fórum de Línguas Estrangeiras (Unisinos/2005). Nessa
breve conversa, ela nos conta
como tem sido a experiência
de ensinar, já há 1 ano, inglês
no Sisejufe.
– Há teste
de nivelamento para participar do curso de inglês?

– Qual o

Silvana – Temos estudantes de
20 a 70 anos de idade e em sua
maior parte são pessoas com interesse em se manter em contato
com o idioma. Alguns desses estudantes usam mais no trabalho, outros em viagens e lazer. As aulas
são expositivas com ênfase na
conversação e na tradução.

MÓDULO IV
Fevereiro a maio

MÓDULO V
Junho a agosto

MÓDULO VI
Setembro a dezembro

Verbs: Simple Future
Tense/Going To
Quantitative (MuchMany)
Prepositions
Indefinites (Some/
Any/No)
Adjectives/Adverbs
Degrees of
Comparison
Reflexive Pronouns
Present Perfect Tense

Present Perfect
Continuous Tense
Past Perfect Tense
Relative Pronouns
Future Perfect Tense
Conditional
Sentences
Anomalous Verbs
Interrogatives
Tag Endings
Passive Voice
Direct and Indirect
Speech

Review of Basic Course
Causative Use of Have
It takes
Would rather/Had
better
Verbs followed by
prepositions
Irregular verbs
Modal Verbs
Review of Unit IIntermediate
Vocabulary
Conversation
Native expressions
Texts

Aulas às segundas e quartas-feiras
de 9h30min às 11h
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perfil do aluno?

PROGRAMA PARA 2009
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Silvana – O Curso Livre de
Língua Inglesa começou em
fevereiro de 2008 no Sisejufe.
Atualmente estamos com 20 alunos.
Nesse momento, em 2009, estamos
no nível pré-intermediário. Qualquer interessado pode participar de
uma aula e observar se há condições
de acompanhamento. Ultrapassamos a formalidade dos testes de
nivelamento. É o próprio aluno que
vai perceber se o nível lhe é adequado.

Curso Livr
e de Língua Inglesa
ivre

No Ano da FFrança
rança no Brasil
venha apr
ender francês no Sisejufe
aprender
O Ano da França no
Brasil, em 2009, foi
solangeperdigao@ig.com.br
– O francês já foi muito mais falado
no Brasil. O que pode
voltar a criar o interesse
por esse idioma?
Solange – Muitos fatores como, por exemplo, o maior interesse comercial entre França e
Brasil. Hoje em dia há muitas
empresas francesas no Brasil. O
francês é uma ótima opção para
segunda ou terceira língua, além
de dar ao estudante um recurso
diferencial para sua formação,
em especial se tiver interesse na
área acadêmica. A francofonia
no mundo é muito forte. As
pessoas estudam o francês desde
os primeiros anos de escola na
Europa e o francês também é
uma língua universal – está no
Canadá, na África, na Ásia, na
América do Sul, no Caribe.
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– Na sua
programação estão previstas atividades lúdicas...
Solange – O francês é ótimo
para quem se interessa por artes
em geral. As traduções são discutíveis e a possibilidade do
leitor poder ler em francês muda
muito a compreensão. Além
disso o estudo de uma língua é
recomendado para desenvolvimento de memória. Por isso
vamos trabalhar com poesia,
música, textos literários, arte,
filmes. Os alunos podem ter
certeza de um aprendizado
prazeroso e que vai além da
simples apreensão de um idioma
estrangeiro.

O início de
qualquer curso
no Sisejufe está
condicionado
à matrícula
de ao menos
20 alunos.

acordado pelos
presidentes da República
do Brasil e da França
em reciprocidade ao
Ano do Brasil na
França, realizado
em 2005. As atividades
desse “ano” estão
previstas para acontecer
entre abril e novembro
de 2009. A ideia é
proporcionar à França
a oportunidade
de apresentar, nas
diversas regiões
brasileiras, as diferentes
formas de sua cultura.
Não por acaso, o
Sisejufe apresenta o seu
Curso Livre de Língua
Francesa, com a
professora, licenciada
em francês,
Solange Perdigão.

Objetivo
O curso visa a capacitação do aluno no conhecimento da língua,
oral e escrita, através do
aprendizado da gramática e extenso vocabulário, estabelecendo um
elo entre o aprendizado
da língua e da cultura
francesa. O aluno vai
descobrir e desenvolver
a habilidade de se comunicar em francês – o que
irá auxiliá-lo na vida pessoal e profissional.

Metodologia
Adotaremos um livro didático, complementado
por leituras de textos literários, jornalísticos, música,
gastronomia, filmes e poesia através de um método
lúdico.

Programa
Gramática dinâmica levando à automatização
da língua
Conhecimentos de fonética
Comunicação de situações cotidianas – entender
e se fazer entender
Leitura de textos
Compreensão oral

Curso Livr
e de Língua Espanhola
ivre
NÍVEL BÁSICO

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Livro Mucho – Español para Brasileños
Editora: Santillana

Livro Gente – Español para
Brasileños – Editora: Difusión

Conteúdo

Conteúdo

Maria Inês Storino

– Quais
são os principais temas do
Nível Básico de Espanhol?

Inês
nês – Temos duas turmas de
espanhol, uma que está terminando o
nível intermediário e outra que
termina agora, em abril, o nível básico.
Com ambas, usamos o material didático
que é adotado na Casa de España. No
nível básico, os temas desenvolvidos
em sala são sempre relacionados ao
cotidiano, como, por exemplo, “viver
(morar) sozinho”, “as relações
familiares”, “as diferenças sociais”,
“viver em sociedade”, “trabalho”, “a
temática do tempo”. A gramática está
inserida de maneira muito prática
dentro de cada lição, pois partimos
sempre do texto.

Gramática básica
Vocabulário
Conversação: nível I
Elaboração de pequenos textos
Leitura (livros, jornais, revistas, etc.)
Pesquisas sobre cultura (espanhola e
hispano-americana)
Atividades de prática auditiva
(diálogos, notícias de jornal, rádio,
etc.)

Gramática intermediária/avançada
Vocabulário
Conversação: nível II
Elaboração de textos
(mais complexos)
Leitura (livros, jornais, revistas, etc)
Filmes
Pesquisas sobre Cultura
(Espanhola e hispano-americana)
Atividades de prática auditiva
(diálogos, notícias de jornal,
rádio, etc.)

– E como é
o nível intermediário?
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Inês – Os temas desenvolvidos
seguem o mesmo padrão de
escolha do Nível Básico, isto é,
são temas do cotidiano. Nesse
período tratamos de assuntos
como “conhecendo e se
comunicando com pessoas”,
“atividades que podemos fazer
para nos divertir”, “cuidado com
a saúde”, “pessoas e suas
diferentes atividades”, “gente de
novela”, “situações de apuros”, “a
mudança dos valores na
sociedade”, “os problemas e
conflitos mais comuns no nosso
dia-a-dia”, “escrever uma carta
ou um e-mail”, “o que sabemos a
respeito dos países vizinhos?”. A
gramática continua sendo
estudada a partir do texto
trabalhado.

II Copa João Saldanha de FFutebol
utebol do Sisejufe
DÚVIDAS FREQUENTES
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Inscreva já o seu time!
Local: Clube
Internacional de Regatas,
no Aterro do Flamengo
Período: maio de 2009
Horário dos jogos: fins
de semana e noites
durante a semana (após
às 20h)
Futebol society com
5 jogadores na linha
e 1 no gol.
Inscrições: mínimo de 9
e máximo de 15 jogadores
por time.
As inscrições de filiados

são gratuitas.
Convidados pagam R$30
por inscrição.
O regulamento
será divulgado após

fechamento das equipes.
Inscrições abertas
pelo endereço eletrônico:
formacao@sisejufe.org.br.

OBSERVAÇÕES

*As equipes devem ter, no
mínimo, 50% de filiados ao
Sisejufe. Os outros participantes
podem ser convidados.
*Convidados podem ser:
1. Servidores não filiados
2. Estagiários

3. Contratados de empresas da JF
4. Parentes em até terceiro grau
dos sindicalizados (filhos, irmãos,
enteados, netos)
5. Servidores do sindicato
*As equipes pagarão taxa de
arbitragem durante o torneio.

Para efetuar a inscrição
é só mandar os nomes dos
componentes do time?
Sim, basta enviar os nomes, dizendo se são filiados ou não e em
que categoria se enquadram: estagiários, terceirizados, servidores
não-sindicalizados. Toda equipe
tem que ter, no mínimo, 50% de
sindicalizados.
Se for o caso de pagamento, será por depósito/
transferência?
O pagamento será feito ao
sindicato, em dinheiro ou cheque,
antes do início do torneio.
Se houver algum imprevisto, antes do início dos
jogos, há a possibilidade de
substituir um componente
do time?
Depois de iniciado o torneio
não serão aceitas substituições.
Mas se os times não estiverem com
a quantidade máxima de jogadores
inscritos, poderão inscrever mais
jogadores, respeitando o percentual de 50% de sindicalizados.

Buenos Aires: curso de
História da Arte e espanhol
em escola argentina

Curso de História da Arte
(Somente para as aulas
dadas in loco. Carga horária: 15 horas)
Valor a ser pago na Imagem Cultural
VALOR PARA
SINDICALIZADOS
E DEPENDENTES
Período: 24,25 e 26 de julho
de 2009 (sexta, sábado e
domingo)
US$ 280 (por pessoa) à vista
(cheque, Visa Electron ou
nos cartões de crédito Visa
e Amex). Ou em até 2 x US$
170,00 (em cheque ou
cartão de crédito)
Desconto para pagamento
até 05 de maio de 2009

• Desconto para pagamento até 05 de maio de 2009
US$ 308 à vista (cheque,
Visa Electron ou nos cartões de crédito Visa e
Amex) ou em até 2 x US$
184,00 (em cheque ou
cartão de crédito)

(Valor a ser pago na
Coliseu Turismo)
Data limite para pagamento: 23 de maio de 2009
Bilhete aéreo + acomodação + transfer in/ou e
transfer para o Museus a
serem visitados + curso
de Espanhol na Expanish
Spanish
Language
School.
Período: 24 de julho a 02
de agosto
VALORES PARA
SINDICALIZADOS
E DEPENDENTES
À vista: US$ 1.444
VALORES
PARA NÃO
SINDICALIZADOS
À vista: US$ 1.588
Possibilidades de financiamento em até 10 vezes
com cheque

SERVIÇOS
INCLUÍDOS
(Condições para um grupo
mínimo de 10 passageiros)
• Passagem aérea em classe
econômica ida/volta (Aerolineas Argentinas)
Dados do vôo:
AR 1255 24JUL GIG/
EZE 1310 - 1625
AR 1254 02AUG EZE/
GIG 0930 - 1230
• Translados de chegada e
saída conforme mencionados;
• Hotéis conforme categoria turística superior;
• Curso de Espanhol a ser
realizado no período de 27
a 31 de julho de 2009 no
turno da manhã Expanish
Spanish Language School
(www.expanish.com).
Cada aluno realizará um
teste de nivelamento
proposto pela escola.
• Café da manhã.

imagemcultural.com.br
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VALOR PARA NÃO
SINDICALIZADOS

PACOTE
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Em julho de 2009, O Sisejufe e
a Imagem Cultural, em parceria
com a Coliseu Turismo, farão uma
viagem cultural à Argentina, com o
curso de História da Arte in loco na
capital portenha acompanhado de
imersão em espanhol.
Buenos Aires é uma cidade
cosmopolita, com arquitetura
exuberante e repleta de atrativos
culturais e artísticos. O lugar
perfeito para a realização de um
curso de História da Arte. Na
capital portenha, os principais
museus da América Latina serão a
sala de aula da professora Juliana
Rodrigues – que acompanhará o
grupo, fazendo deste roteiro uma
experiência singular e imperdível.
Uma ótima dica para os apaixonados por arte e arquitetura.
Na capital argentina os matriculados no curso de imersão em
espanhol farão uma prova para
saber seu nível e terão uma semana
de aprendizagem intensiva.
Também haverá passeios culturais
nos quais só se falará em espanhol,
tutorados pelo professor Roberto
Ponciano, licenciado em letras/
espanhol e com Diploma de Excelência em Língua Espanhola do
Instituto Cervantes. Oportunidade
única para os que desejam aperfeiçoar ou iniciar os estudos do idioma
de Cervantes e Borges.
Neste roteiro, o aluno poderá
frequentar apenas as aulas de
História da Arte no primeiro final
de semana ou frequentar também
as aulas de espanhol – que acontecerão no decorrer da semana, no
período da manhã. Não há a
possibilidade de o aluno viajar sem
a realização ao menos um dos cursos
oferecidos.

ernesto_pares@yahoo.com.br

Novo Curso Mar xismos
A Central Única dos Trabalhadores (CUT-RJ) e o Sisejufe
promovem, em conjunto, o Novo Curso Marxismos. As aulas
iniciam em março e as matrículas estão abertas.

Módulo Primeiro

O Marxismo de Marx

Aula Inaugural segunda, 23 de março, às 19h
As origens teóricas do pensamento de Marx: Filosofia alemã
(Hegel, Feuerbach) – 30 de março
Economia política inglesa (Adam Smith, David Ricardo) – 13 de abril
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Socialismo francês (Fourier, Saint-Simon) – 20 de abril
Trajetória e amadurecimento do pensamento de Marx:
Manuscritos Econômico-Filosóficos. A Ideologia Alemã – 27 de abril
Marxismo Militante – Manifesto Comunista. Para uma
crítica da economia política. Crítica ao Programa de Gotha – 4 de maio
Método e Teoria em Marx – o materialismo histórico
dialético. Sociedade e Indivíduo: o papel do indivíduo na história – 11 de maio
O capitalismo para Marx: Especificidade histórica da
sociedade do capitalismo – 18 de maio
O fetichismo da mercadoria, ideologia e alienação/estranhamento.
Primeiro de Junho – O marxismo de Marx versus O Positivismo versus O
Comunismo Pequeno-burguês – 25 de maio
O Marxismo de Engels. Dialética Anti-Dhuring – 8 de junho
A origem da propriedade privada, da família e do Estado – 15 de junho
Teoria da revolução em Marx – 22 de junho
Aulas às segundas-feiras, às 19h, na sede do Sisejufe
Matrículas no endereço eletrônico: formacao@sisejufe.org.br
ou no telefone 2215-2443 – Informações: 9189-9746.
Mensalidades – Sindicalizados R$ 20,00
Público em geral R$ 80,00

Diante de uma crise financeira que
deixa marcas em todo o mundo,
retomar os ensinamentos do filósofo
alemão Karl Marx é importante para
entender esse momento. Neste
sentido, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Sisejufe realizam,
em conjunto, o II Curso Marxismos que
começará no dia 23 de março. O curso
é voltado para uma geração de
estudantes, sindicalistas e da
sociedade em geral, que viveu sob a
pressão e a propaganda neoliberal
de que o marxismo morrera ou que
estava ultrapassado. No programa
fica claro que o conjunto de ideias do
pensador alemão está atual e se
transforma em um instrumento que
aponta soluções para a crise sob a
ótica dos trabalhadores. Conversamos
com um dos organizadores do curso,
o jornalista e radialista Ernesto Parés
– que também é pesquisador e
assessor sindical.
– PPor
or que
é importante retomar Marx
num momento de crise do
capitalismo?
Ernesto – Durante 20 anos os
defensores do neoliberalismo insistiram que o marxismo havia morrido.
Toda uma geração foi influenciada por
esse discurso. Hoje, estamos diante
de uma crise mundial que aconteceu
assim como Marx previa. É um
momento propício para resgatarmos
a teoria marxista sob a ótica dos
trabalhadores – ela nos permite
entender os mecanismos da crise.
rá-la?

– E supe-

Ernesto – Com certeza. Os
alunos terão condições de analisar
e apontar os próximos passos que
deverão ser dados para enfrentar a
crise global. E sempre com um olhar
crítico e comprometido com a luta
dos trabalhadores. Esta crise mundial trouxe para a ordem do dia a
importância do estudo da teoria
marxista. Nós vamos estudar temas
como a origem do pensamento de
Marx e como o filósofo alemão via
o papel do Estado na vida do cidadão.

