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Constituinte volta a ser debatida na UFPeL 

Veja também nessa edição 
Movimentos: Feminismo, 
presente!      

Mulheres pintadas com o símbolo 
do feminismo preencheram o local 
de encontro e, entoando frases como 
“Mexeu com uma, mexeu com to-
das”, “Se o corpo é da mulher, ela dá 
pra quem quiser”. percorreram algu-
mas das principais ruas da cidade. 
Pg. 6

Funpresp: entrevista com 
Sara Granemannn

“Faz-se o aderente assinar uma fi cha 
no qual ele diz que está pondo di-
nheiro num negócio e sabe que po-
derá ter prejuízo (...) Não há nenhu-
ma razão para trabalhador algum  
entrar numa forma de investimento 
tão perigosa”
Pg. 4

Cultura: resenha do fi lme 
Pão e Rosas

 O fi lme, do diretor Ken Loach faz 
uma homenagem ao movimento de 
operárias estrangeiras de uma fá-
brica têxtil no século XX, em Mas-
sachusetts, que teve como principal 
bandeira o pedido de “direito ao pão, 
mas também às rosas”.
Pg. 7
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As marcas do ano que passou!

   O ano de 2014 rendeu bons frutos para a economia solidária. 

A Feira Virtual Bem da Terra encerrou o ano com quatro ciclos 

de compras realizados e resultados surpreendentes. “Os resultados 

estão além das nossas expectativas”, afi rmou o professor do cur-

so de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) e membro do Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias So-

ciais e Economia Solidária (TECSOL), Antônio Cruz.
   A Rede Bem da Terra conta com 25 empreendimentos (urbanos 

e rurais) – sendo 15 locais e dez de outras regiões do Rio Grande 

do Sul. Ao todo, são 17 núcleos de consumidores organizados, 170 

consumidores cadastrados na plataforma Cirandas.net e dois nú-

cleos universitários participando do processo: Núcleo Economia 

Solidária e Incubação de Cooperativas (NESIC), da Universidade 

Católica de Pelotas (UCPel), e o TECSOL, da UFPel, com a cola-

boração, ainda, do Núcleo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Economia Solidária e Incubação de Cooperativas e 

Empreendimentos Populares (NESOL), do IFSUL. 
   Para Cruz, a Rede Bem da Terra encerra o ano cumprindo com o 

seu objetivo, que é envolver pessoas organizadas, de maneira dia-

logada, colaborativa e cooperativa.  Acesse: www.bemdaterra.org

Bem da Terra encerra o ano com bons resultados
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 30/01                     Reunião do Setor das IFES em Brasília

 31/01 e 1/02          Plenária dos SPF em Brasília

EXPEDIENTE

O ano de 2014 foi de muitos de-
safi os e enfrentamentos. Mun-
dialmente, trabalhadores e 

trabalhadoras se insurgiram buscando 
garantir condições mínimas de trabalho 
e de vida. Diversas mobilizações ocorre-
ram por toda a Europa contra a ofensiva 
do capital. No Brasil não foi diferente: 
houveram muitos ataques aos direitos 
dos trabalhadores através de políticas 
privatistas adotadas pelo governo. A 
saúde e a educação públicas também 
têm sido afetadas barbaramente. Nesta 
última semana, o anúncio de corte de 
7 bilhões no setor da educação pública 
mostram o real signifi cado da “pátria 
educadora”, anunciada pela presidenta 
em sua posse. Em Pelotas, uma onda de 
greves no setor dos transportes, no Sa-
nep, no setor da alimentação, nos muni-
cipários e outras categorias caracteriza-
ram o descontentamento destas com as 
políticas em curso.
   Na Universidade, o processo da Esta-
tuinte denota a perspectiva da sua cons-
trução de forma pouco participativa, 
na medida em que o processo dar-se-á 
essencialmente dentro do Consun. A 
comunidade universitária apresentará 
suas sugestões, mas a decisão fi nal será 
deste órgão, cuja composição não é de-
mocrática e constitui-se em espaço onde 
estudantes e servidores técnico-admi-
nistrativos têm pouca infl uência. O Fó-
rum por uma Estatuinte Universitária 
soberana e democrática empenhou-se 
no sentido de que houvesse uma ampla 
participação, que as comunidade pudes-
se discutir o Plano de Desenvolvimen-
to da Instituição, o Projeto Pedagógico  
Institucional da Universidade e dar con-
ta do estatuto e regimento com base em 
uma proposta metodológica mais inclu-
siva e participativa. 
   Vivemos ainda um desgaste na UFPel 
por conta de escândalos como a sus-
peita de distribuição de bolsas e paga-
mentos, sem critérios claros, pelas fun-
dações vinculadas à Universidade. Há 
anos, o ANDES-SN vem afi rmando que 

a relação com as fundações, a discussão 
do público com o privado, é uma rela-
ção danosa, porque as fundações priva-
das abrem espaço para relações pouco 
transparentes, abrindo brechas para ili-
citudes.Essa relação com as fundações 
refl ete a nossa luta histórica. Entende-
mos que a universidade púbica tem que 
fazer a gestão do recurso público em 
prol do bem público.
   A luta em defesa da saúde pública pas-
sa por essa discussão. A EBSERH,   pos-
sui uma forma de gestão e distribuição 
de recursos é muito similar à utilizada 
pelas fundações. É preocupante a for-
ma truculenta que o Estado tem uti-
lizado para garantir a implementação 
da empresa junto às universidades. Há 
presença da polícia de choque, vota-
ções por telefone, sem os conselheiros, 
descumprimento de acordos, tudo para 
garantir a entrega dos hospitais uni-
versitários para a EBSERH. Na UFPel, 
a reitoria optou pela privatização do 
Hospital Escola, assinando o contrato 
às escuras e à revelia da discussão em 
curso, ignorando os apelos de consulta 
à comunidade.
   Outros aspectos, como a desestrutura-
ção da carreira docente, têm constituído 
a pauta cotidiana da luta da categoria. 
O ANDES-SN vem trabalhando dura-
mente no sentido de exigir abertura de 
negociações para rever aspectos concei-
tuais, políticos e econômicos que foram 
instituídos na Lei 12.772/2012. 
   A ADUFPel vem buscando a criação 
de novos mecanismos e espaços de es-
treitamento da relação com seus sin-
dicalizados, ao mesmo tempo em que 
participa ativamente dos debates regio-
nais e nacionais na perspectiva da uni-
dade classista e da defesa das direitos da 
categoria.
   Estas e outras demandas estão na pau-
ta nacional e sinalizam a dureza dos en-
frentamentos  e novos desafi os que tere-
mos em 2015. É preciso que estejamos 
atentos, sabendo que só a luta muda a 
vida!
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perante o judiciário a tutela de direito 
alheio em nome próprio. É o caso típico 
dos sindicatos, aos quais a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB/88) atribui a prerrogativa 
para a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria.
  Esta legitimação extraordinária já 
foi objeto de pronunciamento do Su-
premo Tribunal Federal (STF), em 
sede de Controle Difuso de Constitu-
cionalidade, que interpretou o art. 8º, 

III da CRFB/88, da forma mais ampla 
possível: “os sindicatos têm legitimida-
de processual para atuar na defesa de 
todos e quaisquer direitos subjetivos 
individuais e coletivos dos integrantes 
da categoria por ele representada” - RE 
197.029-AgR de Relatoria do ministro 
Ricardo Lewandowski, de 13/12/2006. 
   Em outra decisão recente, o STF 
manteve a posição anterior e frisou a 
amplitude dos direitos tutelados e reco-
nhecidos aos integrantes da categoria, 

Substituição processual e os sindicatos na defesa dos direitos 

A festa de fi nal de ano da ADUFPel 
aconteceu no dia 6 de dezembro. 

Estiveram presentes professores e fa-
miliares. “Foi uma oportunidade para 
encontrar os colegas de outras unida-
des da UFPel e para que as famílias in-
teragissem. As crianças divertiram-se 

Carreira docente é tema de 
audiência e Assembleia Geral 

Em reunião com a ADUFPel, reitoria reafirma que não irá realizar 
o pagamento da retroatividade aos docentes

Realizou-se, no dia 10/12, uma 
audiência com a reitoria da Uni-

versidade Federal de Pelotas (UFPel) 
para tratar da carreira docente. A so-
licitação da audiência decorreu de 
uma deliberação da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) ocorrida no dia 
25/11, na sede da ADUFPel.
   Estiveram presentes membros da rei-
toria e da diretoria da ADUFPel, além 
de docentes da base que aceitaram o 
convite público feito pela Seção Sindi-
cal a todos seus sindicalizados.
   De acordo com o reitor Mauro Del 
Pino, a administração buscou, junto 
ao procurador-chefe da Procuradoria 

Federal, ligada à UFPel, Carlos Antô-
nio Bosenbecker Júnior, a forma de 
proceder com o pagamento dos novos 
professores titulares. Del Pino enfati-
zou que a UFPel seguirá aplicando o 
parecer nº 09/2014, procedendo os be-
nefícios fi nanceiros aos docentes que 
obtiverem promoção às classes de As-
sociado e Titular, após a assinatura das 
respectivas portarias.
   A reitoria afi rmou que buscará agi-
lizar os procedimentos para as pro-
gressões/promoções futuras, mas que 
nada poderá ser feito em relação aos 
prejuízos dos primeiros docentes que 
alcançaram a classe de Titular.

Assembleia Geral debate ações futuras 
Na Assembleia Geral (AG) do dia 
12/11, a ADUFPel decidiu que segui-
rá realizando todos os atos jurídicos 
necessários em defesa dos mais de 100 
docentes que foram prejudicados pela 
portaria reguladora emitida pelo gabi-
nete do reitor. A partir disso, propõe 
fazer um levantamento de cada caso, 
respeitando o período de recesso do 
jurídico, sem cessar os contatos po-

líticos com a reitoria. Permanecerá, 
também, fazendo o contato junto ao 
Conselho Universitário (Consun), 
conforme decisão da AG realizada em 
novembro. Um levantamento sobre 
como as outras Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes) estão agindo 
em relação às promoções/progressões 
também será feito, além da divulgação 
das ações da ADUFPel.

FESTA de fim de ano 

   Recentemente, em assembleia geral, a 
ADUFPel foi autorizada a propor ações 
em substituição processual aos docen-
tes da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). Esta possibilidade tem ampa-
ro na legislação.
   O art. 6º do Código de Processo Civil 
dispõe que, “ninguém poderá pleitear, 
em nome próprio, direito alheio, salvo 
quando autorizado por lei”. A substi-
tuição processual permite que, de for-
ma extraordinária, o terceiro busque 

Confraternização marca encerramento do ano de 2014 na ADUFPel

muito, o ambiente estava agradável, 
com boa música e o Buff et estava deli-
cioso”, disse Eduardo Barbin, professor 
de Odontologia. Além da confraterni-
zação, a noite também foi um momen-
to de relembrar, junto aos colegas, as 
lutas de 2014.

JURÍDICO

afi rmando que a legitimidade extraor-
dinária abarca também a liquidação e 
execução dos créditos reconhecidos 
aos seus trabalhadores. 
   Portanto, a autorização para que a 
ADUFPel ajuizasse ações em favor dos 
docentes da UFPel possibilita a enti-
dade atuar na execução dos créditos 
decorrentes do reconhecimento do di-
reito, evitando, assim, a imposição de 
diversas ações individuais com mesmo 
objeto.
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“Não há nenhuma razão para trabalhador algum  
entrar numa forma de investimento tão perigosa”

Entrevista com Sara Granemann sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal (Funpresp) 

Voz Docente: Sara, você poderia ex-
plicar por que e para quem o Estado 
implantou a Funpresp?

Sara Granemann: A necessidade de 
uma previdência complementar não 
é uma necessidade dos trabalhadores, 
é uma necessidade posta pelos limites 
dos negócios lucrativos, de crescimen-
to do mercado e de mercadorias. 
   Está se chegando a um limite de pos-
sibilidades de compra e de descarte 
das mercadorias. E mercadorias que 
não são vendidas são um problema 
para o modo de produção capitalista. 
Então os capitais passaram a buscar 
novas mercadorias. Essas novas mer-
cadorias, por um lado, primeiro fo-
ram as estatais (produtivas, de serviço, 
bancos, entre outras). Quando isso se 
esgota, e se esgota rapidamente por-
que a sede de ampliar os negócios por 
parte do capital é muito grande,  res-
tam as políticas sociais. A previdência, 
dentre elas, é o maior negócio. Numa 
previdência o trabalhador contribui 
sem retirar e sem precisar utilizar esse 
dinheiro, salvo nos casos de acidentes.  
É uma contribuição de larguíssimo 
prazo e, enquanto o trabalhador não 
precisa do dinheiro para cobrir sua 
aposentadoria, esse dinheiro pode es-
tar à disposição de algo ou alguém que 
não seja o próprio trabalhador. Então 
essa é uma mercadoria muito impor-
tante e muito lucrativa para os capitais, 
é muito atrativa. 

V.D.: Por que os defensores da 
Funpresp falam que o fundo iria “ali-
viar os caixas do Estado”?

S. G.: As caixas do Estado não serão 
aliviadas. Esse é um argumento ideo-
lógico para justifi car uma transferên-
cia de um gigantesco recurso para os 
interesses privados. Tirar do controle 
do Estado e rebaixar o direito dos tra-
balhadores, não permitir mais a apo-
sentadoria pela integralidade e rebai-
xá-la ao teto da previdência social. É 

uma isonomia às avessas porque iso-
nomia tornando pior o direito não é 
isonomia, é retirada de direito. E não 
há, nem na previdência dos servido-
res, nem no regime geral, défi cit. Os 
analistas da Receita Federal, que são os 
mesmos da Previdência, demonstram 
que há um importante superávit na 
Previdência Social do Brasil. Há mais 
dinheiro arrecadado do que é gasto.

V.D.: Você poderia dar um pa-
recer sobre o Projeto de Lei (PL) 
8105/2014?

S. G.: O PL parece ser ignorância do 
legislador ou má fé. Na minha com-
preensão, e há que se consultar nossos 
advogados no Andes-SN, ao legisla-
dor, ao deputado, não cabe prometer 
que uma lei possa ser modifi cada por 
um projeto de lei infraconstitucional 
se a defi nição superior está na Consti-
tuição. Há dois artigos da Constituição 
(40 e 202) que não permitem a mudan-
ça que esse PL pretende fazer, pois ele 
quer tornar obrigatório algo que, pela 
Constituição, é facultativo. O Estado 
não pode obrigar os trabalhadores a 
terem um investimento fi nanceiro.
Os argumentos justifi cadores desse 
Projeto de Lei também têm de ser lar-
gamente denunciados. É um ataque 
brutal aos sindicatos, à autonomia 
sindical e à liberdade sindical de apre-
sentar às bases, sem nenhuma ilusão, o 
que é verdadeiramente essa dita previ-
dência, que não é previdência de ver-
dade. 

V. D.: Por que a senhora fala que fun-
dos de pensão como este alimentam 
a lógica do trabalhador explorando 
trabalhador?

S. G.: Ao ingressar na Funpresp, no 
fundo complementar, o trabalhador 
renuncia uma parte do salário e o de-
posita numa caixa de previdência. Esse 
dinheiro, junto com a contribuição 
mensal de outros milhares de traba-
lhadores, se transforma numa massa 

de recursos em busca de investimen-
tos. Se a Funpresp, e ela fará isso, apli-
ca seus recursos comprando ações no 
mercado, como serão lucrativas essas 
ações? Se aumentar a exploração dos 
trabalhadores. Como isso aumenta? 
Fazendo-lhes trabalhar mais horas ou 
fazendo-os produzir mais no mesmo 
tempo; se a relação entre trabalho não 
pago, mais-valia, e trabalho pago, for 
maior para o lado do trabalho não 
pago. O trabalho não pago é o que 
constitui o lucro dos capitais. O fundo 
de pensão tem de ir atrás das empresas 
que tenham maior lucratividade, que 
explorem mais os trabalhadores. 

V.D.: Quais são os riscos da adesão à 
Funpresp?

S.G.: O trabalhador que se fi lia está fa-
zendo um empréstimo ao capital sem 
ser devidamente remunerado, sem ser 
esclarecido de que se trata de um em-
préstimo e, mais, de um empréstimo 
que pode não ter devolução porque as 
empresas podem quebrar - e nós aca-
bamos de sair de uma grande crise do 
capital e já há sinais claros no mundo 
que estamos na beira de outra crise e, 
nelas, vimos quantas empresas e ban-
cos ditos sólidos quebraram.
   Eu estou bastante convencida de que 
os fundos de pensão, quando dão er-
rado, deixam os trabalhadores sem 
aposentadoria e, quando dão certo, 
dão certo do ponto de vista do capital, 
auxiliam na exploração e redução dos 
direitos dos trabalhadores.
   Também, na fi cha de adesão da 
Funpresp há uma cláusula dizendo 
que as taxas de lucratividade prometi-
das podem não ser alcançadas. Faz-se 
o aderente assinar uma fi cha no qual 
ele diz que está pondo dinheiro num 
negócio e sabe que poderá ter prejuí-
zo. Está dito também com clareza que 
o Estado não salvará o fundo se ele 
quebrar. Não há nenhuma razão para 
trabalhador algum entrar numa forma 
de investimento tão perigosa.

NÃO À FUNPRESP!

   O inquérito civil, resultado da repre-
sentação movida pela ADUFPel con-
tra a inconstitucionalidade da Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), que tramitava desde 2013 
no Ministério Público Federal (MPF), 
foi arquivado no dia 9 de dezembro. 
Segundo o procurador da República, 
Max dos Passos Palombo, o arquiva-
mento deu-se por não haver fatos no-
vos que demandem atuação do MPF. 
   A instauração do inquérito foi reali-
zada em virtude da contrariedade dos 
artigos 1º ao 17º da lei nº 12.550/2011 
– que permitiu a criação da EBSERH 
–, serem questionados no Supremo 
Tribunal Federal (STF), em uma ação 
direta de inconstitucionalidade ajuiza-
da pelo Procurador Geral da Repúbli-
ca. 

   No dia 5 de dezembro, em reunião 
do Conselho Universitário (Consu-
ni), o reitor da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) aprovou a adesão do 
Hospital das Clínicas (HC) à EBSERH 
sem sequer contar os votos dos conse-
lheiros. 
   Após a reunião, a comunidade pro-
testou impedindo a entrada do reitor 
na Universidade. Esta ação fez com 
que ele recuasse em sua decisão, con-
vocando uma reunião extraordinária 
do Consuni para o dia 10/12, na qual 
foi decidida a legalidade da votação re-
alizada no dia 5/12. 
   Os docentes da UFG elegeram uma 
comissão de mobilização para respon-
der as demandas do processo de pri-
vatização.  
   De acordo com o primeiro vice-
-presidente da Regional Planalto do 
ANDES-SN, Alexandre Aguiar dos 
Santos, “a EBSERH aprovada na UFG 
foi um golpe na comunidade e na de-
mocracia. A luta pela saúde e educação 
públicas como direito de todos e dever 
do Estado não foi derrotada nesta ba-
talha, ao contrário, deste movimento 
saímos de cabeça erguida e com mais 
força para os próximos enfrentamen-
tos. A EBSERH na UFG não passará!”

   A Funpresp, instituída em 2012, é um fundo de pensão privado, de caráter facultativo, que contrai a contribuição dos tra-
balhadores e aplica no mercado fi nanceiro. Uma parte dos rendimentos das aplicações são utilizados para o pagamento de 
aposentadorias. No entanto, a Fundação traz muitos riscos, uma vez que está sujeita às oscilações do mercado e se esquiva 
da obrigação de pagar as aposentadorias caso isso ocorra. 
   Além disso, o Projeto de Lei (PL) 8105/2014, do deputado Luiz Gonzaga (PSB/PE), tenta instituir automaticamente a 
adesão à Funpresp para os servidores que ingressarem no serviço público. Em entrevista para a ADUFPel, a professora Sara 
Granemann, que atualmente realiza pós-doutorado sobre fundos de pensão, fala mais sobre a delicada questão dos fundos 
privados de previdência e os grandes riscos que estes trazem aos servidores. 
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Após pressão da 
comunidade e recuo 
do reitor, EBSERH 
é aprovada na UFG

Inquérito contra a 
EBSERH é 

arquivado em 
Pelotas
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A nota 2 do curso de Medicina da UFPel e o Sinaes

No dia 1o de dezembro, no pré-
dio do Lyceu, aconteceu a 
posse da Comissão de Siste-

matização da Constituinte. São 66 re-
presentantes, 22 membros em cada uma 
das três categorias: docentes, discentes 
e técnico administrativos. O processo 
para formulação da nova Constituinte 
Universitária na Universidade Fede-
ral de Pelotas (UFPel) vem ocorrendo 
por dentro do Conselho Universitário, 
apesar da insistência dos sindicatos dos 
servidores e professores, de uma discus-
são realmente ampla e participativa da 
comunidade acadêmica.
   O Fórum por uma Estatuinte Uni-
versitária Soberana e Democrática foi 
criado para pensar democraticamen-
te, com as comunidades acadêmica e 
externa, a universidade que a maioria 
quer. A construção coletiva logo deu 
início a assembleias abertas para a ela-
boração de um manifesto que apresen-
tasse o horizonte político pedagógico do 
grupo. Uma das grandes críticas que os 
membros do Fórum faziam à reitoria 
foi a falta de democracia dessa instância 
para dialogar com docentes, discentes e 
técnico administrativos.
   Algumas propostas apareceram ao 

longo do processo de decisão sobre o 
documento que melhor representaria 
a comunidade acadêmica. A reitoria 
apresentou uma proposta na qual o 

Conselho Universitário (CONSUN) ti-
nha garantido um protagonismo nesse 
processo, reduzindo a autonomia do 
restante da comunidade acadêmica. 
Além desta, foram apresentadas três 
propostas: uma da Faculdade de En-
fermagem e Obstetrícia, outra do Fó-

rum por uma Estatuinte Universitária 
Democrática e Soberana e a proposta 
vencedora, apresentada pelo diretor do 
curso de Direito, Alexandre Gastal. Em 

Conselho realizado em junho, Centros 
e Diretórios Acadêmicos (CA e DA) fi-
zeram considerações acerca das propos-
tas e o Diretório Central dos Estudantes 
apoiou a proposta do Fórum Estatuinte. 
   O diálogo, prometido em campanha 
no ano de 2012, não foi colocado em 

prática pelo reitor Mauro Del Pino.
   Na tentativa de construir um projeto 
conjuntamente com a comunidade aca-
dêmica que está apenas parcialmente no 
processo de sistematização da consti-
tuinte, um grupo se reúne paralelamen-
te e discute o documento que definirá 
as normas da universidade. As reuniões 
são abertas a toda comunidade univer-
sitária e serão retomadas em março de 
2015 quando reiniciam os trabalhos da 
Comissão de Sistematização. A ideia é 
poder agregar as pessoas que não estão 
na Comissão, mas que desejam partici-
par e acompanhar o processo.
   Ainda que a reitoria tenha apresentado 
propostas de como a Comissão deverá 
trabalhar, “as coisas são decididas den-
tro da Comissão, com total autonomia 
para votar e decidir o modo que ela vai 
trabalhar que pode ser ou não do modo 
como a reitoria quer”, afirma Luan Ba-
dia, técnico administrativo da UFPel.
   Enquanto a reitoria aplica na univer-
sidade as políticas privativas do Go-
verno Federal, os movimentos sociais 
continuam se organizando na UFPel 
para contrapor essa lógica e construir 
democraticamente uma universidade 
para todos.

CONSTITUINTE volta a ser discutida na UFPel
Reuniões para debater a Constituinte são feitas paralelamente às da Comissão de Sistematização

   No mês de dezembro o curso de Medi-
cina da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) recebeu nota 2 na avaliação do 
Conceito Preliminar de Curso (CPC), 
sendo considerado um curso de gradu-
ação insatisfatório.
   Na avaliação do CPC, que é um dos 
índices do Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (Sinaes), o 
Enade tem grande peso, sendo um dos 
critérios para a elaboração do conceito. 
A infraestrutura representa apenas 15% 
da nota e é calculada de acordo com a 
resposta dos alunos, não havendo uma 
visita técnica para avaliação. 
   Para entender o que as notas represen-
tam, é preciso compreender alguns dos 
parâmetros de avaliação dos cursos de 
graduação nas Instituições Federais de 
Ensino Superior (Ifes).

 O Sinaes, o CPC e o Enade

   O Sinaes foi implementado pela Lei nº 
10.861, em 2004, tendo por meta traçar 
periodicamente um panorama dos cur-
sos das Instituições de Ensino Superior 
(IE’s) no Brasil. São instrumentos do 

Sinaes o Enade, as avaliações institucio-
nais dos cursos, o CPC, o Índice Geral 
de Cursos (IGC), entre outros. 
   O CPC é um conceito preliminar que 
indica se será renovado o reconheci-
mento dos cursos. Para os cursos que 
obtiverem nota 1 ou 2, uma visitação in 
loco será realizada. Caso obtenham 3 ou 
4, a visita é opcional. Se a nota for 5, é 
renovado o reconhecimento do curso 
sem necessidade de visitação. Apenas se 
o Ministério da Educação determinar, 
estes receberão visita presencial. Um 
dos problemas dessa avaliação é que, se 
a vistoria para os cursos de nota 5 não 
acontece com frequência, como sabere-
mos o que faz esses cursos bons? 
   O Enade também é um parâmetro de 
avaliação frágil, como vem reforçando o 
Andes-SN e suas seções sindicais, uma 
vez que assedia moralmente os alunos, e 
castiga aqueles em dificuldade. O Arti-
go 5º, parágrafo 10, da Lei 10.861, versa 
sobre os estímulos concedidos àque-
les que obtenham boa nota no Enade, 
sendo um nítido traço da meritocracia, 
excludente por definição, que não aten-
ta para o fato de que é preciso também 

atender e conceder estímulos àqueles 
em dificuldade. 
   Setores da comunidade acadêmica 
organizaram, e seguem organizando, o 
boicote ao Enade, como forma de cri-
ticar os métodos de avaliação impostos 
pelo governo e obrigar a visitação in 
loco nos cursos. O não cumprimento 
do Enade, ainda, implica na perda do 
diploma por parte do aluno, o que já foi 
declarado “desproporcional e incompa-
tível” pelo Tribunal Regional Federal de 
Brasília. 

 A educação pública em xeque

   Um dos fatores que complica a situação 
dos cursos tem relação com a Reestru-
turação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), iniciada em 2003. De-
vido ao Reuni, grande parte dos cursos 
de graduação vêm sofrendo com uma 
estrutura precária, que não comporta a 
expansão do ensino. Denise Gigante, vi-
ce-reitora da UFPel, diz: “Com o Reuni 
houve uma expansão rápida, houve um 
grande aumento de cursos com pouca 
condição de infraestrutura”. 

   Ainda há outras medidas tomadas 
pelo governo federal que vão de encon-
tro à uma educação 100% pública e de 
qualidade. A privatização de alguns se-
tores vem mostrando que há uma polí-
tica preocupada em beneficiar os gran-
des capitais e reforçar a lógica de que o 
que é público inoperante e incompeten-
te. Dois exemplos disso são a Funpresp, 
fundo de pensão privado facultativo aos 
servidores públicos, e a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares, de direito 
privado, que em outubro do ano passa-
do fechou contrato com a UFPel, à reve-
lia de sua comunidade.  
   Dentro desse quadro, vê-se que a edu-
cação superior sofre com a precarização 
das condições de ensino e com os cri-
térios de avaliação. Essas questões estão 
interligadas e sinalizam a forma com 
que o governo lida com setores chave 
do país. Meritocracia, privatizações e 
agressão à autonomia universitária são 
a ordem atualmente. A ADUFPel re-
afirma que as avaliações pecam e, ao 
mesmo tempo, também pecam os insu-
ficientes esforços para sanar os proble-
mas das IFES. 
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MOVIMENTOS

Durante 13 dias, rodoviários realizam greve histórica em Pelotas

Manifestações nos Estados Unidos pedem justiça e o fim do racismo

Eleições DCE

AMarcha das Vadias de Pelotas, 
organizada pela Frente Femi-
nista Giamarê, teve sua terceira 

edição na cidade no dia sete de dezem-
bro. No parque Dom Antônio Záttera, 
aconteceu uma atividade inesperada 
naquele domingo de sol quente. Mu-
lheres pintadas com o símbolo do femi-
nismo preencheram o local de encontro 
e, entoando frases como “Mexeu com 
uma, mexeu com todas”, “Se o corpo é 
da mulher, ela dá pra quem quiser”. per-
correram algumas das principais ruas 
da cidade. 

 A organização 

   O diálogo das mulheres da Frente é 
mais amplo e vai além da organização 
da Marcha. Segundo uma das militan-
tes, Franthiela Franceschi, “dois meses 
antes fi zemos a chamada e começamos a 
fazer reuniões específi cas com pauta na 
marcha. Nos organizamos conforme o 

Os Estados Unidos vivem uma situação 
alarmante no que se refere ao respeito 
aos direitos humanos. Depois das úl-
timas mortes de negros efetuadas por 
policias brancos e ocorridas nos útimos 
meses de 2014, uma onda de protestos 
percorreu diversas cidades estaduni-
denses. As manifestações, além de con-
denarem o abuso policial e a atuação 
duvidosa da justiça, que não indiciou 
nenhum dos policiais envolvidos nos 
crimes, clamam pelo fi m de um longo 
histórico de racismo nas abordagens 
policiais. 
   O caso mais emblemático destes últi-
mos meses foi o assassinato do jovem 
Michael Brown, de 18 anos, em agosto 
de 2014. Michael, segundo a polícia, era 
suspeito de participação em um assalto 

à mão armada e, durante uma aborda-
gem, dizem os policias, o jovem tentou 
pegar a arma de um deles e, por isso, 
os tiros foram disparados. No entanto, 
Brown estava desarmado e, segundo 
seu amigo, que estava presente du-
rante a ação, Michael levantou 
as mãos, em sinal de rendi-
ção, e não reagiu. O jovem 
levou seis tiros, sendo qua-
tro ao longo do braço e dois 
na cabeça. Mas, apesar dos 
laudos contestarem a versão 
da polícia, a justiça alegou não 
ter provas contundentes para in-
diciar o agente Darren Wilson, 
que efetuou os tiros.
   Outro caso recente foi o de Eric 
Garner, 48 anos, também negro, que 

foi morto com um “mata-leão”, golpe 
de imobilização proibido. Eric, confor-
me vídeo gravado durante a ação, disse 
reiteradas vezes “não consigo respirar!”. 
No entanto, o policial Daniel Pantaleo, 

que aplicava o golpe, prosseguiu 
com o estrangulamento e levou 
Garner à morte. O motivo, 

segundo os policiais, era a 
suspeita de que o homem 
vendesse cigarros ilegais. 

   Tamir E. Rice e Akay Gur-
ley também somaram-se às 
vítimas destes últimos meses. 
Ambos foram mortos em ope-
rações contraditórias e arbi-
trárias.
   Além destes quatro casos, 

os protestos nos Estados Uni-

dos representam a revolta contra a ar-
bitrariedade das autoridades no que se 
refere a abordagens racistas e mortes re-
sultantes de utilização de força despro-
porcional. As últimas mortes de negros 
pela polícia e a injustiça quanto à apura-
ção dos casos denunciam uma situação 
de racismo estrutural e de desigualdade 
social. O cenário estadunidense aponta 
para uma falha na distribuição de re-
cursos entre brancos e negros. 
   Assim, mais do que clamar por justi-
ça a estas mortes, amplamente midiati-
zadas, é preciso ampliar o debate para 
que tais situações não aconteçam mais. 
E isso é o que fazem os milhares de pes-
soas  que estão indo às ruas no país de-
nunciar o cenário de injustiça social e 
racial no país.

número de meninas em comissões para 
realizar as demandas de ofi cinas, arte, 
comunicação, mobilização”. Além disso, 
cartazes com estatísticas sobre a violên-
cia contra a mulher foram colados pelas 
ruas. Essas atividades pré-marcha pos-
sibilitam um diálogo mais efetivo com 

a população que em sua maioria desco-
nhece o signifi cado da Marcha e da luta 
do feminismo. 
   O debate sobre o tema acontece em 
diversas atividades o ano inteiro. “A 
frente feminista faz ofi cinas em escolas 
de diversifi cados bairros, cine-debate, 

debates em espaços públicos e sábados 
feministas - afi m de mostrar toda luta 
que existe e refl ete na marcha. A marcha 
é o momento de sair em um ato pelas 
ruas (que ocorre em muitas cidades do 
mundo) para mostrar que somos, ocu-
pamos, agimos e não calamos nossa 
voz”, conta Franthiela. 
   A Marcha acontece desde 2012, um 
ano após o episódio que desencadeou as 
marchas com mesmo nome e intenção. 
Em 2011, um policial que palestrava 
sobre violência sexual em uma univer-
sidade de Toronto, no Canadá, sugeriu 
que as mulheres não deveriam se vestir 
como “vadias” se não desejassem ser es-
tupradas. Por culpabilizar as vítimas, e 
não os agressores, a revolta foi imedia-
ta. A partir disso,  milhares de marchas 
foram organizadas pelo mundo com o 
objetivo de denunciar as opressões que 
a mulher sofre cotidianamente e lutar 
pela redução da violência de gênero e 
pela redução do machismo.

No dia 25/11, após votação em assem-
bleia, foi deliberada a entrada em greve 
da categoria dos rodoviários de Pelotas. 
A reivindicação foi aumento de 12%, 
vale-alimentação de R$450 e plano de 
saúde.
   Segundo Éder Blank, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em Trans-
porte Rodoviário de Pelotas, desde ou-
tubro a categoria sinalizava o indicativo 
de paralisação e apresentava as deman-
das aos empresários: “depois da primei-
ra assembleia em que reivindicamos 
essas demandas, eles [os empresários] 
não enviaram proposta nenhuma. De-

pois da segunda e terceira eles manda-
ram a proposta de 6,34% de aumento no 
salário, então foi defl agrado o indicati-
vo de greve, com a proposta deles sendo 
rejeitada pela categoria”, disse ele.
   Após dois dias de greve, uma frota 
mínima começou a circular na cidade 
por determinação da desembargadora 
Ana Luiza Heineck Kruse, vice-presi-
dente do TRT da 4ª Região (RS). Poucas 
mudanças aconteceram durante os dias 
seguintes e, depois de 13 dias de parali-
sação e com a proposta de 6,35% de au-
mento no salário e 29% de aumento no 
vale alimentação, os trabalhadores deli-

beraram o fi m da greve em assembleia. 
   A avaliação dos rodoviários sobre a 
greve foi positiva. Em maioria, acei-
taram o acordo proposto e, na manhã 
seguinte, dia 9/12, o transporte voltou 
a funcionar. Sobre os problemas enfren-
tados, um dos mais signifi cativos é a fal-
ta de apoio à greve, que historicamente 
enfraquece a luta dos trabalhadores. No 
entanto, Éder comenta: “esses transtor-
nos têm em todas as greves. Vereadores 
da situação fi cam contra nós, prefeito 
fi ca contra nós, mas a população tam-
bém critica a prefeitura por não resolver 
a situação dos trabalhadores”.

   Por conta do número reduzido da 
frota e horário do transporte, as elei-
ções para o Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE), que ocorreriam nos 
dias 26/11 e 27/11, foram adiadas, a 
princípio, em uma semana. No entan-
to, como a greve não havia terminado, 
as eleições foram novamente poster-
gadas e ocorrerão em abril de 2015.

6

FEMINISMO, presente!
III Marcha das Vadias de Pelotas é marcada não só pela atividade, mas pela organização e pelo diálogo com as mulheres da cidade
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7CULTURA

O projeto Dandô, apoiado pela 
ADUFPel, nasceu em 2013, 
em São Paulo, e tem como 

objetivo fomentar a cultura popular 
com intervenções musicais por todo 
o Brasil. Durante 2014, em Pelotas, 
apresentaram-se diversos artistas: Ana 
Paula Silva, Nádia Campos, Giancarlo 
Borba, João Arruda e Marcelo Tayna-
ra. Em Pelotas, o grupo anfitrião é o 
Bairro Sur, conjunto marcado por sua 
música inspirada na América Latina. 
Duglas Bessa, integrante do Bairro Sur 
e um dos organizadores do Dandô na 
cidade, conta mais sobre o projeto e 
sobre a participação no circuito.

   Voz Docente: Como surgiu o proje-
to Dandô – Circuito de Música Dér-
cio Marques?

   Duglas Bessa: O projeto, organizado 
pela compositora paulista Kátia Tei-
xeira, surgiu a partir da ideia de criar 
algo que pudesse levar o pensamento 
e objetivos do compositor Dércio Mar-
ques para a cultura brasileira, regional-
-mineira e latino-americana. A partir 
disto surgiu o Dandô, com a função 
de proporcionar aos compositores que 
não estão na mídia comercial, a circu-
lação de artistas dos mais diversos es-

tados que compõem o Brasil. 

   V.D.: Como o grupo Bairro Sur en-
trou no projeto Dandô e como está 
sendo a experiência em participar do 
circuito?

   D.B.: Em uma visita da Kátia por Pe-
lotas, rumo a Pedro Osósio – cidade 
que já havia se inserido no projeto –, 
acabou acontecendo o encontro dela 
com alguns integrantes do grupo. Ao 
ouvir as músicas, perguntou se gosta-
ríamos de ser os anfitriões em Pelotas, 
já que não havia ninguém com interesse 
de trazer o projeto para a cidade. Após 
uma avaliação, achamos que seria uma 
oportunidade de apresentar o Bairro 
Sur para a cidade, pois não estamos, 
ainda, conseguindo um grande espaço 
para as nossas as apresentações, apesar 
de considerarmos estar no patamar de 
outros artistas. 

   V.D.: Como foi a experiência de con-
correr ao prêmio Brasil Criativo fa-
zendo parte do Dandô?

   D.B.: Foi uma surpresa quando fica-
mos sabendo da premiação, pois existe 
uma região mais central do projeto, em 
São Paulo, que distribui as informações 
para os anfitriões. Por esse motivo, só 

Entrevista com Duglas Bessa, integrante do grupo anfitrião Bairro Sur 

ficamos sabendo do prêmio quando 
já estava acontecendo a votação onli-
ne, com mais de 20 projetos de música 
concorrendo. Posteriormente, ficamos 
sabendo que havia sido selecionado 
como finalista e no dia 3 de dezembro 
havia ganhado. Esse prêmio proporcio-
na um reconhecimento maior e é uma 
forma de propaganda. Contribui para a 
divulgação de um projeto de extrema 
importância para o Brasil. Fazer parte 
disso demonstra que estamos no cami-
nho certo. 

   V.D.: Quais são as perspectivas para 
o projeto em 2015?

   D. B.: O projeto passa por uma ava-
liação em uma reunião que acontecerá 
na Furg. Anfitriões dos outros estados 
do país irão debater os resultados e 
as perspectivas para 2015. Iremos ver 
o que está dando certo e como pode-
mos socializar as informações do que 
está acontecendo no restante do país. 
O Rio Grande do Sul é o estado mais 
tem cidades participantes do Dandô. 
Esperamos com essa discussão poder 
conseguir recursos para nos ajudar a 
equilibrar o pagamento de um cachê 
relativamente bom ao artista e outros 
gastos como hospedagem, alimentação 
e deslocamento.  

DANDÔ, 
   O filme Pão e Rosas, do diretor Ken 
Loach, faz uma homenagem ao mo-
vimento de operárias estrangeiras de 
uma fábrica têxtil no século XX, em 
Massachusetts, que teve como princi-
pal bandeira o pedido de “direito ao 
pão, mas também às rosas”.  Além dis-
so, o diretor retrata a vida de mexica-
nos ilegais nos Estados Unidos, mos-
trando a precarização do trabalho e a 
exploração da mão de obra imigrante.
   Na história, eles são faxineiros em 
um edifício de escritórios e trabalham 
para uma empresa terceirizada. O em-
pregador, sabendo que os trabalha-
dores vivem ilegalmente no país, os 
chantageia e não lhes dá, por exemplo, 
assistência médica e proteção traba-
lhista. 
   O filme retrata como o sistema capi-
talista não oferece alternativas para as 
pessoas e, a partir disso, os mecanis-
mos que elas encontram para sobrevi-
ver. Algo marcante na obra é a relação 
da mulher com as contradições de um 
sistema que se disfarça de democrático 
e cheio de liberdades. No filme, as mu-
lheres recebem menos que os homens 
e, em alguns casos, se prostituem para 
conseguir sua subsistência. 
   As semelhanças com a vida real de 
imigrantes que vão para os Estados 
Unidos em busca de ascensão social 
vão além. No enredo, não havia or-
ganização sindical, até que um jovem 
organizado em sindicato encontra ma-
neiras de entrar no prédio e dialogar 
com os e as faxineiras. Com o tempo, 
os e as trabalhadoras se convencem e 
se organizam, ainda que existência de 
obstáculos acompanhe o processo.
   A essência do filme Pão e Rosas é 
mostrar que a luta, a organização e 
união da classe trabalhadora é mais 
forte que a exploração do sistema capi-
talista. Além disso, expor como, histo-
ricamente, os sindicatos tem tido im-
portante participação nos avanços dos 
direitos trabalhistas no mundo inteiro. 

um circuito alternativo de música Resenha fílmica
Uma história sobre a exploração e a 
relevância da organização sindical

Ditadura nunca mais!
Durante o ano de 2014, a ADUFPel foi 
sede de seis edições do Cine Debate, 
que propôs uma reflexão sobre temas 
políticos, sociais e culturais. O projeto 
foi promovido pelo Comitê pela Memó-
ria, Verdade e Justiça de Pelotas e Re-
gião, pelo Grupo de Trabalho História 
do Movimento Docente da ADUFPel 
(GTHMD) e pelo Instituto Mário Alves 

(IMA). 
   O segundo secretário e responsável 
pelo GTHMD na ADUFPel, professor 
Júlio César Emboava Spanó, explicou 
que a o principal objetivo de um deba-
te como esse é fazer com que as pesso-
as lembrem do que aconteceu durante 
a ditadura para que algo assim jamais 
volte a ter espaço em nossa história. 

Sensibilização das novas gerações
   Spanó ressaltou a importância da exi-
bição de filmes como “O dia que durou 
21 anos”, “Condor” e “Vala Comum”: 
“O que é documentado nesses filmes 
não é ensinado nas escolas, nem nos 
nossos livros de história, mas tem que 
ser passado às futuras gerações – com-
posta por nossos futuros governantes e 
legisladores”. 

Futuro do Cine Debate 
   O professor falou sobre o seu desejo 
de que o projeto tenha continuidade, 
já que em 2015 a redemocratização do 
Brasil completará 30 anos. “Nós temos 
que entender a nossa história e, prin-
cipalmente, entender que a ditadura 
ainda não acabou. Está entranhada nas 
pessoas. É uma tinta que temos que 
tentar apagar”, destacou.   
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1º Seminário de Comunicação da CSP-Conlutas ocorre em São Paulo
  A programação incluiu estratégias 
de comunicação, linguagem, audiovi-
sual, banco de dados e Lei de Acesso 
à Informação. Além disso, houve uma 
troca de experiências entre as entida-
des, propiciando o aprendizado mútuo 
entre as assessorias de comunicação. 
   O consenso entre os participantes foi 
o de que a comunicação dos trabalha-
dores é um elemento central no forta-
lecimento da lutas. 

   O evento, que ocorreu entre 12 e 14 de 
dezembro, contou com a participação 
de cerca de 80 pessoas, a maior parte 
delas dirigentes e jornalistas, e teve 
um balanço extremamente positivo no 
que se refere às práticas de comunica-
ção adotadas pelas entidades fi liadas à 
CSP.  Representando a ADUFPel, esti-
veram presentes Henrique Mendonça, 
vice-presidente da entidade, e Liana 
Coll, jornalista da Seção Sindical.   

ADUFPel define delegados e 
observadores para o 
34º Congresso do ANDES-SN

Durante Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede da ADUFPel, 
no dia 12 de dezembro, foram defi nidos os delegados e observadores que 
representarão a ADUFPel no 34º Congresso do ANDES-SN, que aconte-

cerá de 23 a 28 de fevereiro, em Brasília. Entre eles estão: como delegada de Di-
retoria, a professora Celeste dos Santos Pereira; e como delegados de base os pro-
fessores, Daniela Stevanin Hoff mann, Henrique Andrade Furtado de Mendonça, 
Luiz Henrique Schuch, Claudete Botelho Coelho, Júlio César Emboava Spanó, 
Ana Lúcia Costa de Oliveira e Fabiane Tejada da Silveira. A data de discussão do 
Caderno de Textos ainda será marcada. 
 

O XI Encontro da Regional Rio 
Grande do Sul do ANDES-SN, 

que ocorreu entre os dias 28 e 29 de 
novembro em Santana do Livramento, 
possibilitou um intenso debate e con-
tribuiu para o fortalecimento de ações 
sindicais no estado. O encontro, que 
aconteceu no auditório da Unipampa, 
contou com o apoio da Seção Sindical 
dos Docentes da Universidade Federal 
do Pampa (Sesunipampa) e teve como 
tema “Os desafi os do movimento do-
cente frente à precarização do traba-
lho”.
   Representantes de todas as seções 
sindicais do RS (diretores e base) es-
tiveram reunidos para debater ques-
tões locais e práticas – vivenciadas 
pelos docentes –, com o objetivo de 
trabalhar os temas nacionais como a 

Apontamentos da reunião do GTSSA
   Entre os dias 6 e 7 de dezembro, em 
Brasília, aconteceu a reunião do Grupo 
de Trabalho sobre Seguridade Social e 
Assuntos de Aposentadoria (GTSSA). 
A ADUFPel foi representada pela pro-
fessora Claudete Coelho, que apontou 
os seguintes encaminhamentos:
- Funpresp: Professores que traba-
lham há mais de 20 anos começaram 
a ser assediados, também, para aderir 

carreira, autonomia e democracia uni-
versitárias. A democratização da mí-
dia fez parte do debate, assim como a 
preparação para o Encontro Nacional 
de Educação 2016. Como indicação 
do evento, levantou-se a necessidade 
de reativação do Fórum Estadual de 
Defesa da Escola Pública. O encontro 
também discutiu casos de retirada de 
direitos adquiridos, através de deci-
sões judiciais transitadas em julgado, 
nos quais docentes estão sendo amea-
çados a devolver parte signifi cativa dos 
seus salários.
  Representando a ADUFPel, participa-
ram do encontro o primeiro vice-pre-
sidente, Henrique Mendonça, a pri-
meira tesoureira, Daniela Hoff mann 
e a professora e membro do Conselho 
de Representantes, Claudete Coelho.

à Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal 
(Funpresp). A justifi cativa para adesão 
é a de que o fundo está tendo pouca 
aceitação pelos docentes. No Congres-
so, tramita o Projeto de Lei 8105/2014, 
do deputado Gonzaga Patriota (PSB-
-PE). Caso for aprovado, a Funpresp 
passa de optativa a compulsória, ferin-
do a livre escolha do trabalhador. 

Encontro da Regional RS do
ANDES-SN contribui para o 
fortalecimento de ações

CONTRACAPA


