
EM 2015, COM CORTE DE 1/3 NO REPASSE DAS VERBAS, 
A EXCELÊNCIA ESTÁ CADA VEZ MAIS DISTANTE DAQUI!

terceirizações nos serviços de manutenção, limpeza e UFSCar. Os problemas atingem infraestrutura e 
segurança.  assistência estudantil. Em alguns casos, já repercutindo 

em bolsas e auxílios para viagens. E, no caso da pós-
A UFRJ, priorizando pagamentos ainda de 2014, logo no graduação, dificultando trazer docentes de fora da cidade 
início do ano fechou temporariamente o Museu Nacional sede para a composição de bancas. Importante ressaltar 
por falta de verba para pagar @s trabalhador@s que a fonte deste quadro são as reitorias, seguramente a 
terceirizad@s, depois de adiar o início das aulas no comunidade universitária apontará mais problemas, como 
Colégio de Aplicação,a reitoria adiou em toda a ocorre na UFPel, por exemplo. Um conjunto de problemas 
universidade, tendo em vista a falta de recursos para que, articulados, começam a repercutir sobre a qualidade 
pagar o custo da terceirização. Somente a partir de 16/03 da educação pública e do conhecimento produzido nas 
houve a retomada das aulas. A UFG atrasou contas de IFEs. 
água, luz e telefone e anuncia a demissão de 
terceirizad@s para buscar algum equilíbrio de caixa. Já a É verdadeira a assertiva de que a prioridade com a 
UFMG, suspendeu o pagamento de tarifas, reduziu os educação pública não passa de discurso vazio 
gastos com as empresas terceirizadas e demitiu nas campanhas eleitorais. Na esfera federal, a 
trabalhador@s da administração central para assegurar o “pátria educadora” segue remunerando o serviço 
pagamento de bolsas e a execução de projetos da dívida (no orçamento executado de 2014 foram 
acadêmicos. 45,11% contra 3,73% para a educação 

www.auditoriacidada.org.br) e apresenta uma 
Há notícias de problemas semelhantes na UFSM, UFF, série ainda não dimensionável de precarizações.
UNIFESP, UFAL, UFCG, UnB, UFJF, UFPr, UFBa, UFPa e 

Colegas, iniciamos o ano com evidente agravamento da crise 
nas instituições públicas de ensino. Não é de hoje que o 
enxugamento no repasse de verbas para custeio e 
manutenção, efetivado pelo governo federal, produz 
precarizações na infraestrutura tanto das universidades 
quanto da rede EBTT (Educação Básica Técnica e 
Tecnológica). A expansão sem aporte de recursos justificou a 
grande greve de 2012. No entanto, as conquistas da greve não 
envolveram ampliação de verbas e tanto a infraestrutura quanto 
os concursos realizados para docentes e servidores técnico-
administrativos seguem insuficientes em referência à ampliação 
de vagas discentes.  

Se naquele ano foram, principalmente, as instituições novas e 
os campi de expansões que demonstraram a falência da 
política educacional proposta, neste ano são nossas instituições 
históricas que indicam o caos na educação federal, 
especialmente evidenciando o equívoco na política de 
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Em 2014, dois prédios foram interditados: um dificuldades por não terem recebido integralmente o 
antigo, por falta de manutenção; o outro novo, por seu vale-transporte.
erro de planejamento e execução. Uma inundação 
fechou a biblioteca do IFCH/Letras que ainda não foi Neste 2015, com o anúncio de corte de R$ 7bi na 
reaberta, privando a comunidade universitária deste educação pública, as perspectivas são de maior 
importante espaço de estudo. Estávamos até 16/03 precariedade no funcionamento das IFEs.  A 
sem RUs – reabriram apenas dois. O Colégio de UFRGS está recebendo mensalmente 1/18 do 
Aplicação iniciou as aulas em fevereiro sem o repasse anual, isto é,  apenas 2/3 do repasse 
oferecimento de café da manhã e merenda para @s devido.
estudantes. Como a escola funciona em turno 
integral em quatro dias da semana, sem o RU do Para discutirmos a situação, convidamos tod@s @s 
Campus Vale, foi preciso suspender as aulas da colegas para a ASSEMBLEIA GERAL, onde 
tarde. Como consequência, atividades que ocorrem qualificaremos as informações, com base nas 
somente no turno da tarde ainda não se iniciaram. unidades da UFRGS, e observando a repercussão 

nas atividades de ensino-pesquisa-extensão. 
Os serviços de recepção, limpeza e segurança Esperamos ter informações institucionais, uma vez 
continuaram acontecendo, mas, como em outras que solicitamos audiência com a reitoria. 
unidades, alguns trabalhadores enfrentavam 

E na UFRGS 
como estamos?

Nossa pauta de reivindicações inclui a defesa:

Üdo caráter público da educação e da função social das IFEs;

Üdo projeto de carreira única do ANDES-SN para o magistério federal, combatendo a      
desestruturação da atual “carreira”;

Üde melhores condições de trabalho e salário;

Üda revogação da contra-reforma da previdência e do Funpresp;

Üda revogação das Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665, do “ajuste fiscal” (corte de R$ 7 bilhões no 
orçamento do MEC) e do “tarifaço”.

Aprovamos uma agenda de mobilização para:

Üatualizar a pauta local em cada IFE, debater a relação no âmbito dos Servidores Públicos Federais, 
definir propostas para estratégias de luta e negociação;

Üdiscutir e deliberar sobre a construção de uma greve nacional dos docentes das IFEs;

Üdiscutir e deliberar sobre a realização de um dia de paralisação na semana da jornada de lutas dos 
Servidores Públicos Federais entre 7 e 9 de abril;

A avaliação dos resultados de nossa mobilização será feita
 pelo Setor das IFEs em Brasília, dias 28 e 29 de março.

ASSEMBLEIA GERAL, DIA 26 DE MARÇO ÀS 17H 
Auditório do Departamento de Bioquímica (Campus Saúde)
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