
VOZ DOCENTE
JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN .  PELOTAS . EDIÇÃO 06/2022

PÁGINA 6

LEIA TAMBÉM

PÁGINA  4

PÁGINA  5

Retorno presencial na UFPel evidencia 
os impactos dos cortes orçamentários

Cine UFPel promove a democratização 
do acesso à cultura e à arte

Cortes levam UFPel a demitir 230 
trabalhadores/as terceirizados/as
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A eleição de outubro eleva o tom 
da disputa a respeito dos rumos da na-
ção e do movimento docente, organiza-
do no ANDES-SN, que apresenta uma 
pauta exigindo compromisso dos/as 
candidatos/as. Destaca, em documento 
público, a necessidade de políticas efe-
tivas para ampliação da educação pú-
blica de qualidade, fortalecimento das 
universidades e dos institutos federais, 
incentivo à ciência, respeito aos direi-
tos dos/as trabalhadores/as, defesa da 
vida e do meio ambiente. Com isso, de-
marca e denuncia as políticas destruti-
vas adotadas pelo atual governo federal 
nestas áreas.

O clima é de sobressalto e incer-
tezas devido à insuficiente preparação 
institucional, para garantir condições 
adequadas ao retorno presencial, agra-
vada pelos cortes orçamentários. Na 
UFPel o critério para organização do 

Calendário Acadêmico, chegou a ser 
submetido, pela Reitoria, a um pro-
cesso plebiscitário. No entanto, agora, 
ela mesma reabre a questão em outras 
bases. Apesar do esforço da comunida-
de universitária, são cada vez maiores 
as limitações para funcionamento das 
unidades e para a permanência estu-
dantil. A demissão dos/as trabalhado-
res/as terceirizados/das é a expressão 
mais dramática da crise.

O movimento docente tem uma 
pauta para a universidade brasileira 
e uma agenda de lutas. Assembleias, 
seminários, grupos de trabalho e atos 
públicos, convocados pela ADUFPel, 
têm chamado a categoria docente ao 
protagonismo na luta pela recuperação 
das condições de trabalho e estudo, em 
articulação constante com ASUFPel, 
DCE e Sinasefe IFSul. 

É preciso reagir aos “escapes” 

Ventos agitam a entrada da primavera expressando 

contornos particulares neste ano
pontuais, individualizados ou mera-
mente cartoriais que não produzirão 
um padrão adequado ao desempenho 
institucional e, fatalmente, conduzirão 
ao mal maior, comprometendo valores 
essenciais do caráter público da uni-
versidade e a qualidade dos percursos 
formativos projetados nos currículos. 

A troca de informações com as 
demais seções sindicais de todo o país,  
nas instâncias nacionais do ANDES-
-SN, revela as várias faces combinadas 
de ataques ao ensino público. Em espe-
cial, aqueles que apontam para o enfra-
quecimento das universidades federais.

Somente a mobilização da comu-
nidade universitária será capaz de re-
verter esse quadro regressivo. Essa luta 
é urgente e será vibrante, aproveitando 
a energia e as cores da primavera.

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel
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A Regional Rio Grande do Sul do 
ANDES-SN realizou, nos dias 23 e 24 
de setembro o seu XXIII Encontro, no 
IFRS - Campus Osório. Cerca de 30 pro-
fessores/as de todas as seções sindicais 
discutiram democracia e direito pleno à 
educação. 

A primeira atividade, logo após a 
mesa de abertura, contou com a partici-
pação de Luiz Henrique Schuch (ADU-
FPel), Leonardo Silva Andrada (ICH/
UFJF), Letícia de Faria Ferreira – (Uni-
pampa - Campus Jaguarão) e Manoel 
Porto Junior (Sinasefe). Nela, os/as de-
batedores/as refletiram sobre o aprofun-
damento da democracia, sendo tarefa 
fundamental, nesse aspecto, fortalecer as 
organizações dos trabalhadores e pensar 
na radicalidade da construção coletiva a 
superação das desigualdades, denuncian-
do todas as vezes em que o discurso so-
bre democracia é utilizado para manter a 
opressão e as características coloniais nas 
relações sociais e econômicas.

O segundo dia iniciou com a apre-
sentação de “Maçambique de Osório 
- patrimônio cultural imaterial: entre 
a devoção e o espetáculo”. Em seguida, 
ocorreu a plenária sobre direito pleno à 
educação, com a presença do encarre-
gado de Assuntos Jurídicos do Sindicato 
Nacional, Gustavo Seferian, e a docente 
da UFSM, Márcia Paixão. 

O acesso à educação pela camada 
vulnerável da população foi abordado 

pela professora. Ela citou dados da Fun-
dação Getúlio Vargas sobre evasão nos 
anos iniciais, que aumentaram 128% em 
2021, e alertou que devemos entender 
e questionar os sistemas de dominação 
(capitalismo, patriarcado e racismo). 

Já Gustavo Seferian dissertou sobre 
o assunto do ponto de vista jurídico. De 
acordo com o professor, quando se fala 
em direito, devemos entender que as-
similamos seu significado além de algo 
normativo, resultante de um gesto de po-
der, mas, no campo da luta social, tam-
bém como direito de manifestação indi-
vidual e coletiva. Nesse sentido, o direito 
à educação deve ser compreendido não 
somente como acesso formal e conside-
rar as suas múltiplas facetas. 

A plenária final, na tarde de sábado 
(24), tratou de organização e mobilização 
e incluiu representantes de todas as se-
ções sindicais que compõem a Regional: 
Regiana Blank Wille (ADUFPel), Gusta-
vo Borba de Miranda (Aprofurg), Maria 
Ceci Misoczky (ANDES/UFRGS), Ascí-
sio dos Reis Pereira (Sedufsm), Claudio 
Enrique Fernández Rodríguez (SindoIF) 
e Rafael da Costa Campos (Sesunipam-
pa).

O momento foi de troca de experi-
ências e relatos. Foram discutidos assun-
tos como consequências dos cortes orça-
mentários, intervenções e organização 
da mobilização. A presidenta da ADU-
FPel, Regiana explicou que a universi-

dade é uma das que sofreu intervenção 
e citou alguns exemplos sobre o impacto 
do corte de verbas. “Nem sempre temos 
segurança nos prédios e o pessoal da lim-
peza , entre duas pessoas, responde pela 
higienização de até cinco andares”. Além 
disso, a dirigente informou que a Univer-
sidade somente irá garantir o pagamento 
de bolsas de extensão até 31 de outubro, 
o que coloca em risco a permanência de 
estudantes. 

Encaminhamentos 
Nas deliberações, docentes reforça-

ram a demanda pela ampliação do deba-
te sobre a multicampia, o Reuni Digital e 
as intervenções nas reitorias e alertaram 
para os perigos do teletrabalho. Como 
encaminhamento, a Regional irá dar 
continuidade, neste segundo semestre, à 
campanha sobre cortes orçamentários e 
seus impactos dentro das universidades e 
dos institutos federais, a partir de levan-
tamento das seções. 

Ainda, ficou definido que seja exi-
gido das reitorias a não precarização dos/
as terceirizados/as, evitando demissões e 
sobrecarga. Por último, foi estabelecido 
que as seções sindicais intensifiquem e 
protagonizem o debate sobre a perma-
nência ou saída da CSP-Conlutas, a fim 
de subsidiar a discussão para o próximo 
Conad.

Com informações de Aprofurg

Crédito: Assessoria Aprofurg

Democracia e direito à educação pautam 
Encontro da Regional

ADUFPEL
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tadas as questões burocráticas e de qua-
lificação, a partir de 2015 o Cine UFPel 
passou a abrir suas portas para a comu-
nidade. 

Desde então, são realizadas sessões 
gratuitas regularmente. As atividades 
presenciais foram suspensas somente 
durante a pandemia, quando manteve 
a programação com a migração para as 
plataformas digitais, em exibições onli-
ne. 

Como funciona
Segundo Cíntia, o Cine UFPel ope-

ra em várias frentes. Para além de labo-
ratório, usado para expor as produções 
dos/as discentes, a ideia é estimular a 
universalização do acesso a obras audio-
visuais, em especial as brasileiras e lati-
no-americanas independentes, as quais 
enfrentam diversas limitações nas salas 
comerciais, como oportunizar atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e promo-
ver a aproximação com a comunidade, 
propiciando o acesso à cultura.

A curadoria e as decisões são to-
madas de maneira horizontal, com a 
participação dos/as alunos/as, buscando 
estimular o protagonismo para que se 

formem com uma outra visão do que é 
o cinema. “Porque o cinema é isso. Se faz 
filme para compartilhar, se faz filme para 
dialogar, para conectar pessoas”, ressalta 
Cíntia. 

O Cine UFPel também abriga o 
Cineclube Zero4, que acontece nas quin-
tas-feiras, às 16h, com debate ao final. A 
docente conta que o objetivo é contar um 
pouco a história do cinema, que inclua 
alguma questão técnica de inovação e de 

vanguarda. 
“Essa é a pecu-

liaridade do Cineclube, 
em que a nossa priori-
dade máxima é o cine-
ma brasileiro, porque eu 
acho que dentre todas 
as funções que uma sala 
de cinema universitária 
pode cumprir - e eu vou 
destacar dentre elas a 
questão de levar de for-
ma gratuita arte e cul-
tura para a comunidade 
local - além disso, serve 
de laboratório para estu-
dantes de cinema terem 
esse contato com a co-
munidade”.

Ainda, o espaço é 
utilizado pelos demais 

cursos da Universidade, para atividades 
que envolvam a exibição de filmes de 
forma aberta e gratuita, mediante agen-
damento. O Cine UFPel também realiza 
projetos sociais em parceria com escolas 
públicas e asilos e até mesmo ações volta-
das para o público da terceira idade, em 
uma parceria com a Universidade Aberta 
para Idosos. 

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

VIDA DOCENTE

Há 7 anos, docentes dos cursos de 
Cinema da Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel), por meio de um Projeto de 
Extensão, abriram uma nova janela para 
a circulação e valorização do cinema não 
comercial em Pelotas, o Cine UFPel. 

A necessidade de um espaço apro-
priado para a exibição de filmes e prática 
dos/as estudantes levou esses/as profes-
sores/as a darem o primeiro passo em 
2012. Na época, conforme relata a coor-
denadora do projeto, Cíntia 
Langie, dentre as habilida-
des desenvolvidas pelos/as 
alunos/as, faltava a prática 
de um dos tripés do fazer 
cinematográfico, a exibição. 
Porém, havia a demanda 
por um local apropriado 
para expor as produções 
realizadas dentro dos cur-
sos. Além disso, nesse ano, 
surgiu a oportunidade da 
UFPel entrar em um circui-
to universitário de exibição, 
em parceria com outros pa-
íses do Mercosul. 

“Foi nessa entoada 
de ter um laboratório para 
os próprios alunos e para 
a Universidade, de criar 
dentro de Pelotas, uma ci-
dade que já foi a capital cultural do Rio 
Grande do Sul e tem bastante tradição 
não só no cinema como em todas as ar-
tes, que a gente sentiu necessidade de 
ter um espaço independente de exibição 
de filmes que não esteja atrelado às sa-
las comerciais que hoje são dentro dos 
shopping centers, com conteúdos total-
mente comerciais, sobretudo filmes de 
Hollywood”, apontou.

Foram iniciadas, então, as trata-
tivas com a Reitoria até que o auditório 
Luís Simões Lopes, no prédio da Agên-
cia de Desenvolvimento da Lagoa Mirim 
(Rua Lobo da Costa, 447), encaixou-se 
na proposta e transformou-se em uma 
sala universitária de cinema. Após ajus-

Cine UFPel promove a democratização 
do acesso à cultura e à arte

Acompanhe a programação do projeto 
nas redes sociais, procurando por 

@cineufpel no Facebook e Instagram. 
Todas as atividades são gratuitas e 

abertas a toda a comunidade pelotense.

Crédito: Divulgação Cine UFPel



atual é 26,45% menor em comparação 
com 2019. E o último corte, realizado em 
junho, atingiu mais 6,12% do orçamento 
deste ano.

Protesto na FAE
A situação levou a comunidade 

acadêmica da Faculdade de Educação 
(FAE) a realizar um protesto, na tarde do 
dia 22 de setembro, em defesa da educa-
ção pública, contra a precarização do tra-

balho e da formação e em solidariedade 
aos/às trabalhadores/as terceirizados/as. 

Conforme alertou o diretor da 
FAE, Álvaro Luiz Moreira Hypolito, a 
comunidade reconhece os efeitos que 
a redução de verbas têm sob a Univer-
sidade, mas compreende que é necessá-
ria melhor comunicação com a Reitoria 
para que se estabeleça as demandas de 
cada uma.

“Os cortes que as unidades acadê-
micas tiveram não foram bem transpa-
rentes, do nosso ponto de vista. Foi re-
tirada uma portaria muito importante 
para o funcionamento desse prédio, que 
é a do segundo andar, as nossas salas de 
aula não estão com condições de bom 
funcionamento e não temos acesso à in-
ternet. É sobre essa precarização que nós 
queremos poder dialogar melhor com a 

Crédito: Assessoria ADUFPel

Universidade”, apontou.
Rogéria Garcia, técnica-adminis-

trativa da FAE, atentou que a política de 
demissão dos/as terceirizados/as deve 
ser vista como um dos pontos mais im-
portantes dentro do assunto que engloba 
a precarização do trabalho e do ensino. 

“Eles são invisibilizados dentro da 
Universidade. Eles não têm voz. Eles não 
têm direitos. Eles só têm medo. O que a 
gente pode dizer é que os trabalhadores 

terceirizados têm medo de 
perder o emprego e se sub-
metem a condições desu-
manas. Isso é inadmissível 
dentro de uma universida-
de federal, dentro do servi-
ço público e para quem se 
diz progressista, se diz de-
mocrático e se diz trabalha-
dor dos direitos humanos. 
Não podemos compactuar 
mais com essa política de 
demissão toda vez que há 
necessidade de redução de 
custos - como a universida-
de tem tratado a educação, 
como custo”.

Posicionamento da ADUFPel
No dia 31 de agosto, a diretoria da 

ADUFPel divulgou nota sobre as demis-
sões e apontou, em trecho, que “todos/as 
estão cientes dos cortes orçamentários, 
mas essa medida do governo federal não 
pode ter como alvo a opção pela demis-
são de dezenas de trabalhadores/as e a 
concentração de suas funções nas mãos 
daqueles/as que ficaram”. 

Ainda, destacou que a elimina-
ção desses postos de trabalho compro-
mete o atendimento aos/às usuários/as 
da instituição e sobrecarrega os poucos 
trabalhadores/as terceirizados/as que 
permanecem, o que acaba por afetar o 
fazer acadêmico e fragilizar os processos 
formativos. Confira na íntegra em nosso 
site (adufpel.org.br). 

 

A UFPel passa a operar, em outu-
bro deste ano, com 230 terceirizados/as 
a menos que em dezembro de 2019. Esse 
contingente expressivo de trabalhadores/
as demitidos, os quais integram a ponta 
mais frágil de desmonte e da precariza-
ção da universidade pública, passam a 
incorporar os dados de desemprego do 
país, que atinge, neste segundo semestre 
de 2022, 10,1 milhões de pessoas, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Das dezenas de pos-
tos de trabalho, distribuí-
dos em nove tipos de ser-
viços, que já vêm decaindo 
nos últimos anos, até o final 
de outubro os dispensados 
totalizarão: 58 da manuten-
ção predial, 12 da limpeza e 
conservação, 50 da vigilân-
cia armada, 94 dos serviços 
de portaria e 16 motoristas. 
Destes, a grande maioria já 
foi demitida. 

De acordo com o 
pró-reitor Administrativo, 
Ricardo Hartlebem Peter, 
os cortes promovidos pelo 
governo federal foram o fator determi-
nante para essa decisão. “Com os cortes 
acumulados, especialmente nos últimos 
dois anos (com uma perda nominal de 
cerca de 20 milhões de reais, sem con-
siderar sequer a inflação do período), a 
Universidade passou a não ter recurso 
suficiente para cobrir suas despesas. As-
sim, não sendo possível levar despesas de 
um ano para outro, optou-se por manter 
todos os serviços terceirizados, porém os 
diminuindo, a fim de buscar a manuten-
ção das atividades em toda a Instituição 
para o restante do ano de 2022”, explicou.

Segundo ele, esses contratos ab-
sorvem mais de R$ 30 milhões do orça-
mento da Universidade anualmente, o 
que equivale a aproximadamente 45% do 
custeio, utilizado para despesas básicas 
e contratos de terceirização, cujo valor 

Cortes levam UFPel a demitir 
230 trabalhadores/as terceirizados/as
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No último mês de agosto, a Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel) 
retomou suas atividades integralmente 
presenciais e, após dois meses, já é pos-
sível identificar os efeitos do ensino re-
moto emergencial e avaliar os reflexos 
dos cortes orçamentários no dia a dia da 
instituição. 

A Universidade não é mais a mes-
ma desde que as atividades foram sus-
pensas e depois adaptadas por conta da 
pandemia de Covid-19, que modificou a 
realidade do mundo todo em 2020. Após 
dois anos, os impactos são visíveis e fo-
ram apontados pela professora da Facul-
dade de Educação (FAE), Maria das Gra-
ças Pinto, e pelo professor da Faculdade 
de Agronomia, Rogers Ademir Drunn 
Pereira, em entrevista para o programa 
viração da ADUFPel. 

A rotina apontada pelos/as educa-
dores/as como exaustiva na pandemia, 
por conta da sobrecarga de trabalho, 
onde as atividades docentes foram inten-
sificadas, dificultaram a autonomia dos/
das trabalhadores/as do ensino superior. 

Segundo Graça, algumas normativas ins-
titucionais pareceram impositivas, pres-
critivas e, de certa maneira, desconside-
raram a trajetória profissional construída 
ao longo dos anos. 

“As propostas de aulas assíncronas 
e síncronas ou mesmo a obrigatoriedade 
de gravação de aula pelos docentes foram 
dos vários encaminhamentos e medidas 
que me parece que dificultaram bastan-
te o desenvolvimento do nosso trabalho, 
da nossa autonomia. Especialmente, em 
meio a todo esse processo, eu percebo 
professores, técnico-administrativos e 
discentes adoecidos, abalados físico e 
emocionalmente, e acho que seria mui-
to interessante um estudo nesse sentido”, 
aponta ela. 

Trazendo outra perspectiva, o 
professor da Faculdade de Agronomia 
afirma que precisou adquirir diversos 
equipamentos para realizar suas aulas de 
uma maneira satisfatória durante o ensi-
no remoto, como: câmera, condensador, 
microfone e até mesmo alguns softwares, 
pois as ferramentas oferecidas gratuita-

mente pela Universidade não atendiam o 
que ele considerava necessário para suas 
aulas. Já em relação ao Moodle, platafor-
ma utilizada para o ensino a distância, 
hoje chamado de E-aula, não foi explora-
do como deveria. 

“É evidente que a gente não viu a 
contrapartida do governo federal para 
financiamento de equipamentos pelos 
professores, mas havia coisas, especifica-
mente na UFPel, que poderiam ser feitas 
de forma institucional que não foram 
concebidas”, afirma Rogers, que salienta 
não estar fazendo uma crítica a ninguém 
em específico, mas alertando para que se 
tenha aprendido com a experiência.

Retorno presencial
A retomada das atividades tem 

sido considerada como um momento 
de adaptação, pois, segundo Graça, não 
dá para desconsiderar que a Universida-
de, as pessoas e o mundo sofreram uma 
grande mudança. Segundo ela, é justi-
ficável a falta de planejamento em rela-
ção às aulas remotas emergenciais, mas 

Retorno presencial na UFPel evidencia os 
impactos dos cortes orçamentários 

Crédito: Assessoria ADUFPel



a estruturação para o retorno presencial 
poderia ter sido organizada de maneira 
mais efetiva. 

“Voltamos com uma estrutura fí-
sica que já vinha sendo deficitária e in-
devida. No nosso caso especificamente, 
na Faculdade de Educação, estamos sem 
acesso a uma internet de qualidade, os 
equipamentos estão muito desgastados, 
não tem para todas as salas que nós pre-
cisaríamos. Laboratórios quase inexis-
tentes, sem falar nos próprios recursos 
humanos”, enfatiza a professora. 

Um dos aspectos considerados 
problemáticos para os/as educadores/
as é a questão humanitária que envolve 
todo esse processo. Alguns alunos e alu-
nas vieram de regiões bem distantes de 
Pelotas e muitos foram conhecer as de-
pendências da Universidade somente no 
quarto semestre. Fora isso, uma das difi-
culdades agravadas pela diminuição dos/
das trabalhadores/as terceirizados/as é a 
escassez do transporte, que vem ocasio-
nando filas enormes e impedindo que os/
as estudantes consigam chegar no horá-
rio para suas aulas. 

“Para mim, o maior desafio hoje é 
a gente lidar com tudo isso e tentar su-
perar, até que alguma gestão se preocupe 
um pouco mais com o ensino superior 
no Brasil. A gente sabe que quem faz 
pesquisa no país é o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, a Embrapa [Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária], o 
INPE [Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais], as Universidades e os Insti-
tutos Federais, e isso é importante de ser 
dito. Precisamos levantar essa bandeira, 
tem que ficar repetindo como se fosse 
um mantra para que as pessoas atentem 
para isso”, acrescenta Rogers. 

Impacto dos cortes orçamentários 
Os cortes no orçamento vêm afe-

tando significativamente o funciona-

mento das universidades e institutos 
federais e ficaram ainda mais evidentes 
com o retorno presencial. 

Os impactos disso podem ser ob-
servados, principalmente, no sucatea-
mento das instituições, na precarização 
do trabalho docente e de técnico/a-ad-
ministrativos/as, na manutenção da pes-
quisa e da extensão e na permanência 
dos serviços prestados por trabalhado-
res/as terceirizados/as. 

“Nós estamos, gradativamente, 
passando por restrições orçamentárias e 
de contratação também. A proposta de 
terceirização de recursos humanos na 
Universidade se alinha, em grande me-
dida, a um projeto de enxugamento do 
Estado e do serviço público como um 
todo. O grande problema, no caso da ter-
ceirização, está na fragilidade do vínculo 
trabalhista desses trabalhadores. Adota-
-se uma política de subcontratação, na 
qual esses funcionários não têm as mes-
mas condições de envolvimento em um 
projeto de formação que deveria pautar 
a universidade pública, gratuita, de qua-
lidade que historicamente nós temos lu-
tado para construir e manter”, reforça a 
professora da FAE.

O alinhamento com políticas de 
contra-reformas do estado e trabalhista, 
que vem estancando cada vez mais os 
recursos, também intensificam as res-
ponsabilidades dos/as servidores/as, que 
apontam a questão como um grande pro-
blema enfrentado por eles/as, principal-
mente salientado na pandemia em rela-
ção à rotina de trabalho.

A escassez de políticas públicas 
no país também afeta outros setores que 
prestam serviços à população e a dimi-
nuição de recursos humanos prejudica o 
trabalho prestado à comunidade. Em al-
guns setores da UFPel é possível observar 
o resultado da diminuição dos/as tercei-
rizados/as. 

“No meu departamento a gente 
consegue perceber, por exemplo, a difi-
culdade de limpeza. Tem uma única pes-
soa que faz a higienização dos banheiros 
e das salas de aula. Às vezes, eu dou aula 
na terça-feira e na quinta a sala ainda não 
está limpa. Em relação ao serviço de por-
taria, apenas uma foi mantida no campus 
e alguns professores precisam se deslocar 
até lá para pegar as chaves de sua sala”, 
explica o professor que dá aula no Capão 
do Leão. 

Na Faculdade de Educação, a por-
taria do segundo andar foi fechada du-
rante a pandemia, mas com a promessa 
de que seria reaberta quando houvesse o 
retorno presencial. No entanto, isso não 
aconteceu e tem impactado de forma ne-
gativa na rotina de trabalho dos/as servi-
dores/as e no funcionamento do prédio, 
já que o espaço abriga três institutos. 

Em decorrência de todos esses 
desafios impostos à comunidade acadê-
mica, a FAE mobilizou servidores/as e 
estudantes para realizar um protesto rei-
vindicando melhores condições de tra-
balho e de estudo na UFPel.

“Essa nossa mobilização é uma ten-
tativa de trazer e dar visibilidade a algo 
que não é específico da Universidade de 
Educação, que quando estamos conver-
sando aqui com o Rogers ou outras pes-
soas, nós começamos a ver que são situ-
ações muito comuns que vivenciamos. 
Estamos sob esse impacto, de uma ges-
tão federal e de uma gestão institucional 
também que, infelizmente, muitas vezes, 
não contribuem para o fortalecimento 
do papel da Universidade, que a gente 
vem historicamente lutando e que não é 
um papel privado, é um papel público”, 
finaliza Graça. 

Leia a matéria completa sobre o protes-
to na página 5.
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O Viração vai ao ar 
toda segunda-feira 

às 13h na 
RádioCom 104.5 FM

#144 - Cine UFPel - 10/10
#145 - Linguagem inclusiva de gênero nas 
escolas - 17/10

Essa entrevista fez parte do programa 
Viração número 143, disponível no site 
e nas platagormas digitais da ADUFPel 

(Spotify, Anchor e Apple)

Con f ira os próximos programas:



ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

Na primeira semana de setembro, 
a diretoria do ANDES-SN encaminhou 
uma carta de reivindicações aos/às pre-
sidenciáveis, com exceção do atual presi-
dente da República - já que nos últimos 
quatro anos se empenhou em atacar a 
educação pública e as instituições fede-
rais de ensino - para cobrar o compro-
metimento com a pauta defendida pelo 
Sindicato Nacional. O conteúdo foi pro-
duzido em acordo com as deliberações 
do 65º Conad, realizado entre 15 a 17 de 
julho de 2022 em Vitória da Conquista 
(BA). 

O documento evidencia que a de-
fesa do direito à educação pública é a 
pauta prioritária do ANDES-SN nos seus 
41 anos de existência. Ainda, ressalta 
que o caráter público das Instituições de 
Ensino Superior (IES), as quais são pa-
trimônios, se efetiva pela sua capacidade 
de representar social, cultural, intelectual 
e cientificamente a sociedade, o que so-
mente é possível por meio da formulação 
de um conhecimento inovador e crítico, 
com respeito à diversidade e ao pluralis-
mo. 

Nele, são destacados o plano de lu-

tas, as deliberações congressuais e o pro-
jeto de educação pública, gratuita, laica 
e de qualidade socialmente referenciada, 
defendido historicamente, contido no 
Caderno 2. Ainda, a partir de seis prin-
cípios que norteiam o projeto de univer-
sidade pública, defendido pelo Sindica-
to, apresenta dez propostas objetivas de 
compromisso a serem assumidas.

Princípios
Manutenção e ampliação do en-

sino público e gratuito; autonomia e 
funcionamento democrático da univer-
sidade e demais instituições de ensino 
superior, com base em colegiados e car-
gos de direção eletivos; estabelecimento 
de um padrão de qualidade para o ensino 
superior que estimule a pesquisa e a cria-
ção intelectual críticas nas universidades; 
dotação de recursos públicos orçamentá-
rios suficientes para o ensino, a pesquisa 
e a extensão nas universidades públicas e 
demais instituições; criação de condições 
para adequação das IES à realidade bra-
sileira; garantia do direito à liberdade de 
pensamento nas contratações e nomea-
ções para as IES, bem como no exercício 

das funções e atividades acadêmicas.
 

Reivindicações
As dez propostas de compromisso 

contemplam as seguintes reivindicações: 
revogação da Emenda Constitucional 
95 (Teto dos Gastos); reconhecimento 
e defesa da educação pública como um 
instrumento fundamental para o desen-
volvimento econômico, social, cultural 
e político do país; manutenção, amplia-
ção e realização do monitoramento das 
políticas de cotas, afirmativas de direito 
e equidade social; revogação das nome-
ações de interventores/as, assegurando a 
posse do nome mais votado pela comu-
nidade acadêmica; garantia de estrutura 
das instituições de ensino com segurança 
para o retorno presencial e pela constru-
ção democrática de um “Plano Sanitário 
e Educacional”; garantia de remuneração 
integral e isonômica dos integrantes de 
mesmo nível da carreira, com reposição 
das perdas salariais, respeito aos direitos 
da carreira e reajustes que compensem 
as perdas acumuladas; defesa do ensino 
presencial, pelo arquivamento do Reu-
ni Digital e não implantação de demais 
programas que reforcem a educação a 
distância e a precarização da educação 
pública; revogação da implantação da 
Reforma do Ensino Médio e da Resolu-
ção CNTE/Cp 02/2019; defesa da liber-
dade de cátedra e o livre pensamento e 
informação e revogação o Marco Legal 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 
nº 13.243/2016). 

Carta em defesa dos/as servidores/as e 
serviços públicos

Em 14 de setembro, o Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Pú-
blicos Federais (Fonasefe), por meio das 
entidades que o compõem, entre elas o 
ANDES-SN, promoveu a leitura da Carta 
às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa 
do Serviço, das Servidoras e Servidores 
Públicos. 

Foram realizados atos nas universi-
dades, institutos federais, Cefets e em es-
paços públicos. Em Brasília (DF), a carta 
foi apresentada à população em atividade 
na Rodoviária do Plano Piloto. 

ANDES-SN e Fonasefe produzem 
cartas em defesa da educação e 

do serviço público 

CONTRACAPA

Crédito: Lázaro Mendes / Imprensa ANDES-SN

Leia as cartas na íntegra em: 
adufpel.org.br ou andes.org.br


