
CARTA AOS/ÀS COLEGAS DA UFRGS 

Colega,    

Ninguém mais pode negar que a UFRGS vive uma grave crise. Não há quem não enfrente 
algum problema afetando sua rotina de docência, de trabalho e de estudo. O colapso da 
infraestrutura é visível a olho nu. A interdição do prédio novo de aulas do Campus 
Centro – por erro de planejamento e execução da obra – e do prédio do Instituto de 
Psicologia – por falta de manutenção – prejudicam, desde o segundo semestre de 2014, as 
atividades de milhares de estudantes e centenas de professores, deslocando aulas para 
locais improvisados no entorno do Centro.  
 No Campus do Vale, os/as usuários/as da Biblioteca do IFCH/Instituto de Letras 
estão sem acesso ao acervo principal há mais de um ano, desde que a BSCSH sofreu 
inundação, comprometendo pesquisas de cursos que têm nos livros o seu “laboratório”. O 
projeto da Biblioteca Geral do Campus do Vale está há vários anos sem sair do papel, 
com reiteradas promessas incumpridas pela Reitoria, que até hoje não foi capaz de obter 
licença ambiental para regularizar a construção de novos prédios no Vale. Nas áreas das 
Ciências Aplicadas da Saúde, o fim dos concursos para bioteristas e a (re)contratação de 
terceirizados a salários cada vez mais baixos tem levado à desqualificação de atividades 
de suporte à pesquisa e ao aviltamento de quem executa essas tarefas.  

 A sobrecarga de trabalho para os servidores técnico-administrativos e para 
os docentes é um dado inquestionável. Em 2001, a UFRGS tinha 20.600 estudantes 
(Graduação), 2.352 professores (MS), 2.800 técnicos permanentes e 500 funcionários 
terceirizados. Hoje, são 29.000 estudantes, 2.600 professores, 2.600 técnicos permanentes 
e igual número de pessoal terceirizado. Ou seja, cresceu 30% o corpo discente, enquanto 
o número de docentes aumentou 9,6%, o de técnicos permanentes encolheu 7,7% e o de 
terceirizados aumentou 80%! (fonte: Relatórios Anuais de Gestão e Relatórios de 
Avaliação Institucional da UFRGS).  

 O número de estudantes aumentou – o que em si é bom –, mas as condições de 
infraestrutura, de pessoal e de assistência estudantil não acompanharam essa 
expansão. Ao contrário, pioraram. O resultado é: professores e técnicos mais 
sobrecarregados; estudantes com menos suporte acadêmico/assistência; toda a 
comunidade universitária com condições mais precárias. As terceirizações têm sido a 
pedra de toque na gestão da Universidade. A Reitoria, em lugar de utilizar a ANDIFES 
para exigir do governo o fim da MP que proíbe novos concursos para provimento de uma 
série de funções e cargos vitais de atividades-meio extintos nas Universidades 
(eletricistas, cozinheiras, seguranças, serventes, etc.), aceita o quadro de precarização e 
aplica a política de expansão das terceirizações. O fechamento dos RUs é mais uma 
consequência dessa fracassada política. A explosão da caldeira do RU 2, ferindo 
gravemente duas funcionárias no último ano, e a interdição dos restaurantes pela 
Vigilância Sanitária são indicadores da precarização mediante o descumprimento de 
normas de segurança do trabalho e da Saúde, cuja observância é entregue à 
(ir)responsabilidade das empresas prestadoras. Estas, como agravante, cometem 
recorrentes atrasos no pagamento dos terceirizados, que são superexplorados. 

Os quatro RUs permaneceram fechados durante toda as férias e no primeiro 



mês de aulas de 2015 devido a problemas com o contrato da empresa terceirizada. 
No Colégio de Aplicação (CAp), o ano letivo foi iniciado sem o oferecimento de 
merenda aos alunos. Além disso, as aulas do turno da tarde foram prejudicadas pelo 
fechamento do RU do Vale, sendo retomadas somente após a sua abertura. Os Rus foram 
reabertos após mobilização estudantil, mas os problemas não terminaram: as filas são 
enormes e as condições de trabalho dos/as terceirizados/as continuam precárias. Na 
última 4af 1/4, por conta do não pagamento do vale alimentação, os restaurantes foram 
fechados à noite como forma de protesto dos/as trabalhadores/as terceirizados/as.  

 Este quadro não termina aqui. A carreira docente está sendo atacada de 
maneira simultânea pelo governo federal e a Reitoria. Notas técnicas da Sesu/MEC e do 
MPOG vêm sendo aplicadas pela Progesp como se tivessem força de lei. Com as medidas 
aplicadas, violam direitos da carreira docente e sequestram retroativos das 
progressões e promoções para fazer economia  ao arrepio da própria lei. No caso dos 
docentes do CAp, progressões e promoções não estão sendo  concedidas desde o início de 
2014.  
 Estudantes da graduação e da Pós-Graduação vêm lutando contra o congelamento 
do valor das bolsas. São cerca de 2.000 alunos de graduação exercendo atividades com 
bolsa trabalho a um valor que não é reajustado há quatro anos. E muitos outros da pós-
graduação atravessaram difíceis períodos sem receber ou recebendo com atraso as bolsas 
das agências de fomento à Pesquisa. Acrescentando a isto a falta de vagas na creche e 
na moradia estudantil, não resta dúvida de que as condições de quem trabalha, pesquisa, 
estuda na Universidade estão tornando-se mais precárias. E todos sabemos que a 
precarização do trabalho e da formação andam lado a lado.  
 É por isso que, nesse momento de ajuste fiscal e de crise, estamos realizando a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CRISE NA UFRGS: a precarização em debate. 
Convidamos você, colega, a participar conosco, trazendo os problemas que afetam seu 
dia a dia. Estamos convidando também o Reitor, na expectativa de discutirmos com a 
Administração Central todas estas questões da Universidade, para que se deixe para trás o 
discurso que se resume a constatar que será um ano difícil na UFRGS e que gastos serão 
contidos. As entidades representativas que organizam esta Audiência exigem respostas 
mais concretas, que resolvam os problemas de fato e garantam nossos direitos. Educação 
não se vende, se defende! A Universidade pública não vai pagar pela crise! Contra a 
precarização do trabalho e da formação! Com mobilização há solução! 
 

ANDES-UFRGS, ASSUFRGS, APG, DCE.                 
Porto Alegre, 7 de abril de 2015. 

 
 


