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	1	Inovação	acadêmica	

(Ensino	inovador,	carreiras	globais,	currículos	inovadores,	desafios	da	pesquisa,	novas	linhas	de	pesquisa,	modelos	de	cooperação	e	
financiamentos,	interação	acadêmica,	extensão,	níveis	de	presencialidade,	etc.)	

O	ANDES-SN	considera	que	a	universidade	é	um	importante	patrimônio	social	e	se	caracteriza	pela	universalidade	
na	produção	de	conhecimento	e	pela	transmissão	da	experiência	cultural	e	científica	da	sociedade,	constituindo-
se	em	uma	instituição	de	interesse	público,	independentemente	do	regime	jurídico	a	que	se	encontre	submetida.	

Sua	dimensão	pública	se	efetiva,	simultaneamente,	pela	capacidade	de	representação	social,	cultural,	artística	e	
científica.	A	condição	básica	para	o	desenvolvimento	desta	representatividade	é	sua	capacidade	de	assegurar	
uma	produção	de	conhecimento	inovador	e	crítico,	que	respeite	a	diversidade	e	o	pluralismo,	contribuindo	para	a	
transformação	da	sociedade.	

A	universidade	pública	é	uma	das	instâncias	onde	deve	ocorrer,	de	forma	integrada,	a	formação	profissional	e	a	
reflexão	crítica	sobre	a	sociedade,	assim	como	a	produção	do	conhecimento,	o	desenvolvimento	e	a	
democratização	do	saber	crítico	em	todas	as	áreas	da	atividade	humana.	Suas	funções	básicas,	o	ensino,	a	
pesquisa	e	a	extensão,	devem	ser	desenvolvidas	de	forma	equilibrada,	articulada	e	interdisciplinar.	

A	universidade	pública	deve	estar	atenta	aos	anseios	e	às	necessidades	da	maioria	da	população,	contribuindo	
para	a	reparação	da	injustiça	social	à	qual	a	sociedade	brasileira	tem	sido	submetida.	Deve	orientar-se	por	um	
plano	periódico	de	prioridades	que	contemplem	os	problemas	nacionais	e	regionais	de	relevância	social.	Deve	ser	
autônoma	em	relação	ao	Estado	e	aos	governos	e	partidos	políticos,	pautando-se	pela	liberdade	de	pensamento	e	
informação,	sendo	vedada	qualquer	forma	de	censura	ou	discriminação	de	natureza	filosófica,	religiosa,	
ideológica,	política,	étnica,	de	gênero	ou	orientação	sexual.	

	

2	Transversalidade	acadêmica	

(Integração	entre	as	áreas	de	conhecimento,	interdisciplinaridade,	laboratórios	multiúso,	centros	multidisciplinares,	etc.)	

É	necessário	constituir	e	fortalecer	espaços	e	dinâmicas	que	propiciem	a	integração	e	sistematização	de	
conhecimentos	e	experiências,	articulando	o	trabalho	funcional,	acadêmico	e	científico	e	promovendo	a	
interdisciplinaridade.	Deve	ser	fomentada	a	articulação	de	docentes,	técnicos	e	estudantes	em	áreas	
pluridisciplinares	de	saber.	

É	necessário	construir	um	diagnóstico	das	iniciativas	e	ações	em	curso,	seus	resultados,	potencialidades	e	os	
constrangimentos	materiais	e	institucionais	que	limitam	seu	desenvolvimento.	

A	Universidade	deve	construir	e	garantir	as	condições,	em	termos	de	infraestrutura,	condições	de	trabalho,	
ampliação	do	corpo	docente	e	técnico,	que	permitam	o	desenvolvimento	das	atuais	e	de	novas	iniciativas	de	ação	
interdisciplinar,	articulando	o	ensino,	a	pesquisa	e	a	extensão,	em	todas	as	áreas	do	conhecimento,	e	
considerando	o	critério	da	relevância	social	e	acadêmica.	

	



3	Alianças	estratégicas	

Parcerias	nacionais,	regionais	e	internacionais,	projetos	de	colaboração,	mobilidade,	etc.	

A	Universidade	deve	buscar	o	estreitamento	das	relações	com	as	entidades	científicas	e	a	cooperação	com	as	
demais	instituições	de	ensino	superior,	no	país	e	no	âmbito	internacional,	visando	o	fortalecimento	da	pesquisa	
de	relevância	social	e	acadêmica.	

Deve	ampliar	e	fortalecer	a	cooperação	com	os	organismos	e	as	instituições	responsáveis	pela	oferta	de	serviços	
públicos,	bem	como	entidades	representativas	da	sociedade	civil	e	dos	movimentos	sociais,	visando	o	
desenvolvimento	de	pesquisas	não	vinculadas	a	demandas	do	mercado,	mas	que	preencham	necessidades	
sociais.	

	
	4	Inserção	internacional,	nacional	e	regional	

Internacionalização	da	comunidade	acadêmica,	experiências	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	preservação	cultural,	etc.	

A	Universidade	deve	buscar	o	estreitamento	das	relações	com	as	entidades	científicas	e	a	cooperação	com	as	
demais	instituições	de	ensino	superior,	no	país	e	no	âmbito	internacional,	visando	o	fortalecimento	da	pesquisa	
de	relevância	social	e	acadêmica.	

Deve	ampliar	e	fortalecer	a	cooperação	com	as	instituições	que	promovem	e	oferecem	serviços	públicos,	bem	
como	entidades	representativas	da	sociedade	civil	e	dos	movimentos	sociais,	visando	o	desenvolvimento	de	
pesquisas	não	vinculadas	a	demandas	do	mercado,	mas	que	preencham	necessidades	sociais.	

	

5	Desenvolvimento	organizacional	

Eficiência	organizacional	(gestão,	processos,	sistemas,	etc.),	cultura	organizacional	(mudança,	liderança,	etc.),	estrutura	organizacional,	
desenvolvimento	de	pessoas,	comunicação,	avaliação	institucional,	etc.	

A	autonomia	universitária,	indissociável	da	democracia	interna	das	Instituições	de	Ensino	Superior	(IES),	tem	sido	
ao	longo	da	história	do	ANDES-SN	uma	de	suas	principais	bandeiras	de	luta.	As	definições	do	financiamento,	da	
carreira	docente,	da	política	de	pessoal,	do	regime	jurídico,	do	processo	de	escolha	de	dirigentes,	da	avaliação,	
entre	outros	aspectos,	dependem	da	conceituação	de	autonomia	universitária	adotada.	

O	ANDES-SN	considera	que,	no	exercício	pleno	da	autonomia	didático-científica,	administrativa	e	de	gestão	
financeira	e	patrimonial,	a	universidade	deve	estar	incondicionalmente	a	serviço	do	interesse	público.	

O	ANDES-SN	opõe-se	a	que	uma	lei	delimite	o	alcance	da	autonomia	universitária,	visto	que	o	art.	207	da	
Constituição	Federal	de	1988	–	em	suas	relações	com	os	demais	preceitos	constitucionais	–	é	suficiente.	O	
Sindicato	tem	sempre	se	insurgido	contra	a	submissão	da	universidade	aos	controles	do	poder	e	contra	o	
cumprimento	de	funções	meramente	reprodutoras	das	relações	sociais	vigentes.	Sua	luta	pela	autonomia	
universitária	significa:	autonomia	para	contrapor-se	à	dominação	da	universidade	pelos	poderes	político	e	
econômico;	autonomia	para	contrapor-se	à	dominação	da	universidade	pelos	interesses	de	grupos	econômicos	e	
políticos	hegemônicos;	autonomia	para	contrapor-se	à	lógica	produtivista	que	concebe	a	escola,	o	ensino	e	o	
saber	como	mercadorias.	

O	ANDES-SN	entende	que	a	autonomia	didático-científica	consiste	em:	

a) fixar	as	diretrizes	e	os	meios	para	o	desenvolvimento	do	ensino,	da	pesquisa	e	da	extensão;	

b) criar,	organizar,	modificar	e	extinguir	cursos	de	graduação,	pós-graduação	e	outros	a	serem	realizados	sob	sua	
responsabilidade;	

c) definir	os	projetos	político-pedagógicos	e	os	currículos	de	seus	cursos,	observada	a	base	comum	nacional	para	
os	cursos	de	graduação;	

d) estabelecer	o	calendário	escolar	e	o	regime	de	trabalho	didático	de	seus	diferentes	cursos,	sem	outras	
limitações;	



e) instituir	critérios	e	normas	de	seleção,	admissão,	promoção	e	transferência	de	seus	estudantes;	

f) conferir	graus,	diplomas,	certificados	e	outros	títulos	acadêmicos.	

O	ANDES-SN	considera	que	a	universidade,	no	exercício	da	autonomia	administrativa,	deve:	

a) elaborar	seus	estatutos	e	regimentos	em	processo	democrático,	definido	e	concluído	no	âmbito	de	cada	
instituição,	em	consonância	com	os	pressupostos	da	gestão	democrática;	

b) escolher	seus	dirigentes,	na	forma	de	seus	estatutos	e	regimentos,	em	processo	democrático	definido	e	
concluído	no	âmbito	de	cada	instituição,	em	consonância	com	os	pressupostos	da	gestão	democrática;	

c) dimensionar	seu	quadro	de	pessoal	docente	e	técnico-administrativo,	de	acordo	com	seu	planejamento	
didático-científico;	

d) estabelecer	a	lotação	global	de	seu	pessoal	docente	e	técnico-administrativo;	

e) autorizar	docentes	e	pessoal	técnico-administrativo	a	participar	de	atividades	científicas	e	culturais	no	
exterior,	nos	termos	do	seu	regimento.	

O	ANDES-SN	compreende	que	a	autonomia	da	gestão	financeira	e	patrimonial	consiste	em:	

a) administrar,	de	forma	democrática	e	transparente,	os	recursos	de	dotações	orçamentárias	globais	regulares,	
assegurados	pelo	poder	público,	preservada	a	isonomia	de	salários;	

b) administrar,	de	forma	democrática	e	transparente,	os	rendimentos	próprios	e	o	patrimônio	da	instituição,	
incluindo	subvenções,	legados	e	cooperação	financeira	resultante	de	convênios	com	entidades	públicas	e	
privadas	e	deles	dispor,	na	forma	do	seu	estatuto;	

c) celebrar	contratos	referentes	a	obras,	compras,	alienação,	locação	ou	concessão,	obedecendo	ao	
procedimento	administrativo	de	licitação,	cabendo	aos	conselhos	superiores	definir,	em	regulamento	próprio,	
as	modalidades,	os	atos	integrantes	do	procedimento	e	os	casos	de	dispensa	e	inexigibilidade	de	licitação;	

d) elaborar	o	orçamento	total	de	sua	receita	e	despesa,	a	partir	de	suas	unidades	básicas,	e	submetê-lo	à	
aprovação	dos	colegiados	superiores	competentes,	de	modo	a	contemplar	plenamente	as	necessidades	
definidas	nos	seus	planos	globais;	

e) definir,	em	regulamento	próprio,	aprovado	nos	conselhos	superiores,	normas	e	procedimentos	de	elaboração,	
execução	e	controle	do	orçamento,	realizando	anualmente	a	prestação	pública	de	contas	da	dotação	e	da	
aplicação	de	todos	os	seus	recursos.	

O	ANDES-SN	considera	que	as	instituições	de	ensino	superior	(IES)	públicas	devem	obedecer	ao	princípio	da	
gestão	democrática,	assegurando	a	participação	da	comunidade	universitária	em	todas	as	instâncias	
deliberativas,	na	determinação	dos	rumos	e	das	políticas	acadêmicas	e	científicas,	assegurando	a	existência	de	
organismos	democráticos	de	administração	e	deliberação	cotidiana.	

Para	tanto,	faz-se	necessária	a	criação	de	condições,	tais	como:	

a) estrutura	da	administração	composta	por	órgãos	colegiados	e	executivos,	sendo	os	órgãos	executivos	
subordinados	ao	poder	deliberativo	dos	colegiados	a	que	estão	vinculados;	

b) existência	de	estatutos	e	regimentos	elaborados	e	aprovados	em	processos	democráticos	definidos	no	âmbito	
de	cada	instituição	e	que	nela	se	esgotem.	Assim,	devem	ser	realizados	congressos	estatuintes	com	a	
participação	paritária	de	docentes,	estudantes	e	técnico-administrativos,	que	deliberarão	por	votação	direta,	
com	a	finalidade	de	reformular	estatutos	e	regimentos,	de	maneira	a	livrá-los	dos	resquícios	autoritários	e	
estabelecer	mecanismos	democráticos	de	funcionamento	para	as	IES.	No	processo	de	elaboração,	deve-se	
garantir	o	direito	de	apresentação	de	propostas	advindas	da	comunidade	acadêmica,	na	forma	estabelecida	
em	cada	instituição;	

c) existência	nas	IES	de	colegiados	superiores	deliberativos,	responsáveis	pela	coordenação	das	atividades	de	
ensino,	pesquisa	e	extensão,	na	forma	dos	respectivos	estatutos	e	regimentos;	

d) existência,	também	nas	unidades	que	integram	as	IES,	de	colegiado	deliberativo,	presidido	pelo	seu	dirigente,	
na	forma	dos	estatutos	e	regimentos;	



e) representação	paritária	de	docentes,	estudantes	e	técnico-administrativos	nos	colegiados	superiores	e	nos	
colegiados	das	unidades,	eleita	pelas	respectivas	categorias.	

O	ANDES-SN	defende	que:	

a) o	reitor	e	o	vice-reitor	sejam	escolhidos	por	meio	de	eleições	diretas	e	voto	secreto,	com	a	participação,	
universal	ou	paritária,	de	todos	os	docentes,	estudantes	e	técnico-administrativos,	encerrando-se	o	processo	
eletivo	no	âmbito	da	instituição;	

b) os	conselhos	superiores	acadêmicos	sejam	responsáveis	pela	organização	das	eleições	de	dirigentes,	a	partir	
de	critérios	democraticamente	estabelecidos	pela	comunidade	acadêmica,	pela	declaração	e	posse	dos	eleitos	
e	pela	comunicação	da	posse	às	autoridades	competentes.	

As	propostas	orçamentárias	devem	ser	elaboradas	de	forma	democrática	e	participativa,	a	partir	das	unidades	
básicas	que	desenvolvem	ensino,	pesquisa	e	extensão,	e	ser	apreciadas,	consolidadas	e	aprovadas	por	colegiados	
democraticamente	constituídos.	

Além	disso,	tais	propostas	devem	atender	plenamente	às	necessidades	das	IES,	definidas	de	acordo	com	os	
respectivos	planos	acadêmicos	e	concebidas	de	forma	global,	ou	seja,	de	maneira	a	garantir,	em	todos	os	seus	
aspectos,	os	recursos	necessários	ao	cumprimento	dos	planos	de	trabalho.	

As	prioridades	orçamentárias,	assim	como	a	fiscalização	e	o	controle	do	uso	de	verbas	e	rendas,	de	qualquer	
origem,	devem	ser	decididas	a	partir	de	organismos	de	deliberação	acadêmica	e	científica,	em	todas	as	instâncias	
da	universidade.	Essa	forma	de	administração	deverá	se	adequar	a	critérios	de	transparência,	compatíveis	com	o	
gerenciamento	de	instituições	públicas.	

O	ANDES-SN	considera	que	a	noção	de	dotação	orçamentária	global	é	premissa	básica	para	garantir	a	autonomia	
de	gestão	financeira	das	IES,	devendo	ser	entendida	mínima	e	preliminarmente	como:	

●	um	instrumento	de	manutenção	da	responsabilidade	do	Estado	para	com	a	educação	pública	e	gratuita;	

●	um	instrumento	de	planejamento	democrático	e	participativo,	tanto	no	âmbito	de	cada	instituição	como	no	
processo	de	planejamento	educacional	mais	amplo.	

A	implementação	do	sistema	de	dotação	orçamentária	global	deve,	no	mínimo,	prever	e	garantir	que:	

●	os	recursos	integrantes	da	dotação	global	sejam	automaticamente	suplementados	de	forma	a	compensar	
possíveis	desvalorizações	monetárias	ao	longo	do	exercício	financeiro;	

●	aos	recursos	destinados	especificamente	ao	item	Pessoal	e	Encargos,	apense-se	o	item	de	suplementação	
automática,	de	maneira	a	permitir	reajustes	e/ou	aumentos	salariais,	bem	como	para	a	expansão	e/ou	reposição	
de	quadros,	ambos	subordinados	ao	planejamento	elaborado	pelas	IES.	

	

6	Inovação	

Parques	tecnológicos,	incubadoras,	startups,	interação	universidade-empresa,	transferência	de	tecnologia,	propriedade	intelectual	
(patentes,	cultivares,	marcas,	softwares,	etc.),	empreendedorismo,	inovação	tecnológica	propriamente	dita,	etc.	(Lei	de	Inovação	-	(Nº	
10.973/2004).	

A	pesquisa	nas	universidades	e	nos	institutos	especializados,	ambos	públicos,	continua	sendo	subdimensionada,	
incapaz	de	fazer	frente	às	necessidades	do	desenvolvimento	autônomo	do	país.	A	desativação	de	laboratórios,	a	
desintegração	de	grupos	de	pesquisa,	a	ausência	de	uma	política	de	apoio	aos	grupos	emergentes,	a	evasão	de	
cientistas	para	o	exterior,	o	aumento	da	indução	de	aposentadorias	de	pesquisadores	em	plena	atividade	e	o	
desestímulo	da	carreira	científica	são	consequências	de	uma	política	de	sucessivos	governos,	que	deixa	de	apoiar	
de	fato	a	pesquisa	científica	e	tecnológica.	A	“política	de	modernização”	atrelou	a	produção	científica	e	
tecnológica	à	produção	industrial	que,	por	sua	vez,	também	tem	sido	subordinada	a	uma	política	de	cunho	
neoliberal	e	privatista.	

A	situação	se	agrava	na	medida	em	que,	na	política	de	incentivos	vigente,	os	serviços	de	assessoria,	a	participação	
em	projetos	contratados	por	empresas	e	as	bolsas	de	pesquisa	para	complementação	salarial	representam	
mecanismos	que	envolvem	a	subordinação	dos	projetos	de	pesquisa	e	dos	pesquisadores	aos	organismos	
financiadores.	Os	critérios	de	seleção,	considerando	o	“mérito”	científico,	as	condições	de	infraestrutura	dos	



laboratórios	e	a	capacitação	de	equipes	de	pesquisadores	já	consolidadas,	levam	à	canalização	dos	recursos	para	
esses	grupos	que,	por	sua	vez,	possuem	forte	influência	nos	organismos	de	financiamento;	exclui-se,	assim,	a	
ascensão	de	grupos	emergentes	de	pesquisa.	

Nesse	contexto,	é	fundamental	a	luta	conduzida	pelos	movimentos	populares	para	que	sejam	alteradas	as	
prioridades	do	país,	inclusive	no	que	se	refere	à	sua	política	internacional.	

Caso	contrário,	o	projeto	de	C&T	continuará	sendo	dominado	pelos	interesses	das	elites	nacionais	e	estrangeiras,	
a	não	ser	que	se	resgate,	como	princípio	e	premissa	básica,	a	formulação	de	políticas	de	desenvolvimento	do	país	
com	vistas	ao	atendimento	dos	interesses	e	das	necessidades	da	maioria	da	população,	contribuindo,	assim,	para	
a	melhoria	de	sua	qualidade	de	vida.	As	relações	de	dominação	impostas	à	sociedade	visam	a	restringir	o	
desenvolvimento	autônomo	do	país.	Diante	disso,	cabe	ao	Estado	responsabilidade	maior	em	assumir	como	de	
interesse	público	o	financiamento	em	C&T,	alavanca	necessária	à	autonomia	e	ao	desenvolvimento	social.	

As	IES,	sobretudo	as	públicas,	têm	um	papel	decisivo	no	desenvolvimento	científico	e	tecnológico,	tanto	no	que	
diz	respeito	ao	desenvolvimento	das	atividades	de	pesquisa	e	extensão	quanto	na	formação	de	pessoal	
qualificado	por	meio	do	ensino	de	graduação	e	de	pós-graduação.	

O	ANDES-SN	considera	que	a	pesquisa	é	uma	atividade	intelectual	que	deve	ser	valorizada	como	um	instrumento	
de	desenvolvimento	soberano	–	científico,	tecnológico,	cultural,	artístico,	social	e	econômico	–	do	país,	não		
podendo	ser	submetida	a	critérios	de	produção	industrial	ou	de	mercado,	devendo	respeitar	as	condições	
específicas	das	diversas	áreas	do	conhecimento	no	desenvolvimento	do	trabalho	acadêmico.	

Nenhum	trabalho	de	pesquisa	realizado	na	universidade	pode	ser	submetido	a	qualquer	forma	de	contrato	que	
imponha	condições	de	segredo	ou	de	não	divulgação	pública.	

O	dever	do	poder	público	de	dar	sustentação	financeira	ao	conjunto	das	atividades	desenvolvidas	pelas	IES	
públicas	impõe	o	financiamento	pleno	das	atividades	de	pesquisa	a	partir	da	dotação	orçamentária	global.	Isto	
pressupõe	que	as	linhas	e	projetos	de	pesquisa	deverão	ser	elaborados,	apreciados	e	aprovados	por	colegiados	
democraticamente	constituídos.	Somente	assim	as	IES	poderão	definir,	efetiva	e	autonomamente,	suas	diretrizes	
e	prioridades	e,	portanto,	estabelecer	sua	política	de	pesquisa,	tornando-se	desnecessário	que	fiquem	atreladas	
às	prioridades	definidas	externamente	por	agências	financiadoras	públicas	e/ou	privadas.	Na	perspectiva	aqui	
formulada,	os	recursos	dessas	fontes	passarão	a	ter,	no	máximo,	um	caráter	complementar	e	não	determinante,	
como	tem	acontecido.	

O	ANDES-SN	defende:	

a) Desenvolvimento	de	projetos	de	C&T	ligados	aos	interesses	da	sociedade,	à	proteção	à	natureza	e	à	melhoria	
da	qualidade	de	vida	da	população,	com	garantia	de	financiamento	público.	

b) Elaboração	e	execução	de	projetos	de	pesquisa	sob	a	responsabilidade	de	organismos	colegiados,	
democraticamente	constituídos,	a	partir	de	diretrizes	de	política	de	pesquisa	definidas	autonomamente	pelas	
universidades,	em	contraposição	ao	atrelamento	a	prioridades	fixadas	externamente	por	agências	
financiadoras,	públicas	ou	privadas.	

c) Criação,	nas	IES,	de	mecanismos	transparentes	para	formulação,	acompanhamento	e	avaliação	dos	trabalhos,	
de	forma	a	garantir	o	fluxo	contínuo	de	recursos	financeiros	para	o	desenvolvimento	das	pesquisas,	de	modo	
que	a	dedicação	maior	do	pesquisador	esteja	centrada	na	execução	do	projeto.	

d) Definição	de	políticas	internas	de	C&T	considerando:	

− valorização	das	características,	vocações	e	necessidades	regionais;	

− avaliação	da	produção	científica	e	tecnológica	de	modo	democrático,	tomando	por	base	a	necessária	
responsabilidade	social	e	acadêmica	dessa	produção;	

− busca	da	participação	e	do	estreitamento	das	relações	com	as	entidades	científicas;	

− prioridade	aos	projetos	coletivos	de	pesquisa	no	interior	de	cada	IES	e	em	pesquisas	interinstitucionais;	

− garantia	de	que	as	informações	e	dados	obtidos	pelas	pesquisas	desenvolvidas	com	recursos	públicos	ou	
no	interior	das	instituições	públicas	sejam	sempre	amplamente	divulgados.	A	forma	de	divulgação	deve	
ser	estabelecida	pela	instituição	e	pela	comunidade,	não	devendo	estar	sujeita	aos	interesses	do	órgão	ou	
empresa	financiadora;	



− avaliação	dos	impactos	da	introdução	das	novas	tecnologias,	estimulando	o	debate	constante	sobre	a	
relação	instituição	de	ensino	versus	empresas	com	o	objetivo	de	pensar	o	público	com	o	conjunto	da	
sociedade.	

e) Ampliação	de	verbas	orçamentárias	para	os	órgãos	de	fomento	à	ciência	e	à	tecnologia,	com	pleno	controle	
social	e	participação	ativa	da	comunidade	acadêmica	na	gestão	democrática	desses	órgãos	de	fomento	
federais	e	estaduais,	bem	como,	na	definição	de	políticas,	prioridades	e	planejamentos	do	setor.	

f) Defesa	dos	fundos	estatais	de	pesquisa,	ameaçados	de	privatização,	mediante	fundações	de	direito	privado.	

g) Estímulo	a	pesquisas	não	vinculadas	a	demandas	do	mercado,	mas	que	preencham	necessidades	sociais,	
garantindo	a	indissociabilidade	entre	ensino,	pesquisa	e	extensão.	

h) Oposição	às	regulamentações	de	exploração	do	subsolo,	à	lei	de	telecomunicações,	à	lei	de	patentes	e	a	
outros	projetos	orientados	para	o	mercado	ou	por	interesses	de	multinacionais	que	comprometam	o	
desenvolvimento	e	a	soberania	do	país.	

i) Defesa	dos	direitos	nacionais	sobre	os	resultados	das	pesquisas	oceânicas,	nos	limites	das	200	milhas	da	costa	
brasileira.	

j) Defesa	dos	direitos	nacionais	sobre	os	resultados	das	pesquisas	realizadas	na	Amazônia	e	outros	biomas	
brasileiros;	o	levantamento	da	biodiversidade	desses	biomas	deve	ser	reservado	ao	Estado	brasileiro	e	ser	
submetido	a	controle	social,	com	garantia	dos	direitos	dos	povos	tradicionais.	

	

7	Inclusão	social	

Ações	afirmativas,	acessibilidade,	assistência	estudantil,	promoção	da	cidadania	através	de	atividades	culturais,	artísticas,	esportivas	e	
científicas,	etc.	

O	ANDES-SN	considera	que	as	aferições	adotadas	por	sucessivos	governos	(Exame	Nacional	de	Cursos	–	“Provão”,	
Análise	das	Condições	de	Oferta	–	ACO,	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio	–	ENEM,	Sistema	Nacional	de	Avaliação	
do	Ensino	Superior	–	SINAES,	etc.),	além	de	não	terem	possibilitado	a	melhoria	da	qualidade	do	ensino	superior,	
contribuíram	para	acentuar	o	processo	de	privatização	deste	nível	de	ensino	e	para	excluir	a	maioria	da	
população	do	acesso	à	educação	pública,	gratuita	e	de	qualidade	no	país.	

É	necessário	e	urgente	contrapor-se	à	implantação	e	expansão	desse	modelo	privatista	e	produtivista,	
potencializando-se	as	condições	para	a	consolidação	de	outra	proposta	de	educação	e	de	avaliação,	que	tenha	
como	perspectiva	a	inclusão	social	de	toda	a	população.	

É	fundamental	que	se	crie	um	sistema	nacional	de	educação	em	que	o	Estado	seja	provedor	de	educação,	bem	
como	dos	demais	direitos	sociais.	

No	âmbito	interno	a	UFRGS	deve	tomar	medidas	emergenciais,	construir	e	implementar	estratégia	para	reduzir	os	
altos	índices	de	reprovação	e	evasão	tomados	como	“naturais”	/	“normais”	em	diversos	cursos	de	graduação,	
redundando	em	quantidades	ínfimas	de	formandos.	Nesse	sentido,	especial	atenção	deve	ser	dada	às	
licenciaturas,	cujo	baixo	número	de	egressos	importa	em	forte	prejuízo	social	na	formação	de	professores.	

	
	8	Sustentabilidade	

Responsabilidade	social,	educação	e	gestão	ambiental,	qualidade	de	vida	e	bem	viver,	sustentabilidade	econômica	e	financeira,	etc.	

O	ensino,	a	pesquisa	e	a	extensão	devem	estar	ligados	aos	interesses	da	sociedade,	à	proteção	à	natureza	e	à	
melhoria	da	qualidade	de	vida	da	população,	com	garantia	de	financiamento	público.	

	

9	Qualidade	de	vida	da	comunidade	interna	

Saúde,	segurança,	infraestrutura,	promoção	e	desenvolvimento	pessoal,	etc.	



A	UFRGS	deve	construir	um	diagnóstico	detalhado	das	condições	atuais	de	organização	das	atividades	de	ensino	e	
da	infraestrutura,	saúde	e	segurança	nos	vários	campi.	É	necessário	que	sejam	identificados	os	fatores	de	risco	e	
de	agressão	à	saúde	decorrentes	da	precariedade	atual	e	do	não	atendimento	às	normas	de	acessibilidade	e	de	
segurança	e	saúde	no	trabalho.	

O	planejamento	institucional,	construído	democraticamente,	a	partir	das	unidades	e	com	a	participação	de	
docentes,	técnicos	e	estudantes,	deve	contemplar:	

-	a	promoção	das	condições	adequadas	de	trabalho	e	estudo,	com	a	recuperação	das	instalações	e	equipamentos	
existentes,	e	a	construção	e	aquisição	de	novos,	segundo	as	prioridades	estabelecidas	pela	comunidade	
universitária	e	garantindo	o	atendimento	às	normas	de	saúde	e	segurança	no	trabalho,	à	legislação	ambiental	e	às	
normas	que	tratam	da	acessibilidade	para	as	pessoas	com	restrições	de	movimentos	ou	necessidades	especiais;	

-	a	expansão	dos	quadros	de	docentes	e	técnicos,	viabilizando	que	as	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	
sejam	desenvolvidas	em	condições	adequadas,	sem	sobrecarga	de	trabalho	ou	jornadas	abusivas,	e	de	modo	a	
viabilizar	a	implementação	de	novos	projetos	acadêmicos,	segundo	as	prioridades	da	comunidade	universitária;	

-	a	segurança	nos	campi,	com	iluminação	externa	adequada	e	com	ampliação	da	equipe	interna	(própria	da	
UFRGS)	de	segurança	através	de	concurso	público;	

-	transporte	público	de	qualidade	com	tabelas	de	horário	adequadas	às	atividades	acadêmicas	e	com	exigência	de	
que	as	empresas	cumpram	devidamente	as	frequências	e	horários	previstos;	

-	respeito	aos	direitos	trabalhistas	de	docentes	e	técnicos,	com	a	efetivação	das	promoções	e	progressões	nos	
prazos	e	interstícios	correspondentes	ao	cumprimento	dos	requisitos,	e	com	o	pagamento	dos	valores	retroativos	
à	data	de	cumprimento	dos	requisitos	pelo	docente;	

-	prevenção,	averiguação	e	coibição	do	assédio	moral	no	âmbito	da	universidade;	

-	assistência	estudantil	adequada	às	necessidades	das	e	dos	estudantes,	incluindo	a	moradia	estudantil,	os	
restaurantes	universitários,	o	acesso	ao	transporte,	livros	e	materiais	necessários	à	participação	dos	e	das	
estudantes	nas	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão;	

-	constituição	de	diálogo	permanente	das	instâncias	administrativas	com	as	entidades	representativas	de	
docentes,	técnicos	e	estudantes,	respeito	ao	direito	de	greve.	

São	demandas	emergenciais:	

I)	 Recuperação	 geral	 dos	 prédios	 e	 das	 salas	 de	 aula,	 com	 o	 atendimento	 às	 normas	 de	 saúde,	 segurança	 e	
ocupação	e	garantia	de	condições	adequadas	à	realização	das	atividades	acadêmicas;	

II)	Correção	e	agilização	das	progressões	e	promoções	dos	docentes:	

-	Retificação	das	portarias	emitidas	sem	registro	do	interstício	ou	com	data	posterior	ao	preenchimento	dos	
requisitos	pelo	docente;	

-	Pagamento	dos	valores	retroativos	à	data	de	cumprimento	dos	requisitos	pelo	docente;	

-	 Cumprimento	 da	 Decisão	 nº	 40/2015	 do	 CONSUN	 relativa	 às	 progressões	 e	 promoções	 nos	 casos	 de	
vacância;	

-	Celeridade	na	resolução	das	questões	que	envolvem	as	normas	de	progressão	funcional	da	carreira	EBTT,	
pagamento	dos	retroativos	correspondentes	à	data	de	cumprimento	dos	requisitos	pelo	docente;	

III)	 Abertura	 de	 vagas	 de	 concurso	 público	 (no	 âmbito	 do	 Regime	 Jurídico	Único)	 para	 técnicos,	 atendendo	 as	
demandas	das	Unidades,	priorizando	a	contratação	de	seguranças,	motoristas,	secretários,	técnicos	em	assuntos	
educacionais,	técnicos	de	laboratório,	bioteristas,	pessoal	de	manutenção,	bem	como	professores	e	técnicos	para	
a	Creche.	

IV)	Revisão	do	banco	de	professor-equivalente,	criação	de	vagas	e	realização	de	concursos	docentes	segundo	as	
necessidades	dos	cursos,	dos	departamentos	e	das	unidades.	



V)	Constituição	de	um	atendimento	de	saúde	adequado	aos	docentes,	técnicos	e	estudantes	dos	vários	campi	e	
de	 atendimento	 de	 emergência	 no	 Campus	 do	 Vale;	 que	 o	 Ambulatório	 do	 Campus	 do	 Vale	 tenha,	 nos	 três	
turnos,	equipamento	e	médico	que	possa	atender	as	emergências,	pequenas	ou	grandes,	que,	 inevitavelmente,	
surgem	 na	 Comunidade	 Universitária	 do	 Vale	 que,	 diariamente,	 congrega	 bem	 mais	 de	 vinte	 mil	 pessoas;	
implantação	no	Campus	do	Vale	de	um	número	de	telefone	de	emergência	do	próprio	Campus.	

	

10	Compromisso	com	o	desenvolvimento	da	educação	nacional	

Expansão,	formação	de	professores,	projetos	comunitários,	etc.	

O	ANDES-SN	entende	que	a	democracia	interna	é	indispensável	para	a	universidade	cumprir	sua	função	social,	
mas	que	isso	não	será	suficiente	se	o	trabalho	acadêmico	não	se	referenciar	na	própria	sociedade	e	em	políticas	
públicas	efetivamente	populares	para	a	educação.	Assim,	entende	que:	

a) a	universidade	deve	fixar	seus	objetivos	pedagógicos	e	suas	metas	científicas,	tecnológicas,	artísticas	e	
culturais,	respeitadas	as	normas	referidas	anteriormente,	de	modo	a	desempenhar	o	papel	criador	na	
contribuição	ao	desenvolvimento	autônomo	e	soberano	do	país;	

b) a	universidade	deve	buscar	a	integração	com	os	ensinos	fundamental	e	médio,	entendida	como	meta	
prioritária	para	a	definição	de	uma	política	nacional	de	educação,	contribuindo	especialmente	na	capacitação	
dos	professores	da	educação	básica;	

c) a	universidade	deve	estabelecer	formas	de	participação	da	sociedade	civil	na	gestão	universitária,	para	
assegurar	sua	integração	às	necessidades	sociais,	superando	as	formas	elitistas	atuais	de	representação	dos	
segmentos	organizados	da	sociedade.	

	

11	Outros	

12	Quer	opinar	sobre	a	Missão,	Visão	e	Valores?	Deixe	sua	contribuição	aqui.	

Ao	encaminhar	nossa	contribuição	ao	PDI	da	UFRGS,	queremos	salientar	nossa	disposição	em	nos	apresentarmos	
ao	diálogo	com	os	dirigentes	da	Universidade,	respondendo	à	sua	interpelação,	mas	também	com	todos	os	
demais	segmentos	universitários	e,	naturalmente,	com	a	sociedade	que	nos	sustenta.	

É	positivo	que	esteja	sendo	publicizada	a	questão	da	elaboração	de	um	PDI	para	a	UFRGS	e	que,	em	torno	da	
discussão	sobre	o	PDI,	tenham	sido	realizados	vários	debates	e	reuniões	em	diferentes	espaços.	Outrossim,	não	
podemos	deixar	de	manifestar	nossa	insatisfação	com	a	ausência	de	práticas	democráticas	e	apropriadas	a	uma	
instituição	pública	na	construção	do	instrumento	de	coleta	de	contribuições.	A	delimitação	dos	temas	é,	em	si,	a	
definição	de	uma	agenda	no	âmbito	da	qual	devemos	expressar	nossas	demandas;	ou	seja,	não	há	espaço	para	a	
construção	coletiva	de	uma	agenda;	pois,	a	linguagem	adotada	é	carregada	de	todos	os	vieses	e	modismos	da	
administração	de	empresas	privadas	que,	como	sabemos,	tem	objetivos	muito	diferentes	dos	que	tem	uma	
instituição	pública	(ou,	ao	menos,	precisaria	ter);	além	de	reproduzir	ambiguidades	próprias	às	contradições	do	
mundo	empresarial,	como	o	que	se	inclui	sob	o	tema	da	sustentabilidade	ou	alianças	estratégicas.	Não	é	demais	
lembrar	que	estamos	no	espaço	por	excelência	da	produção	coletiva	de	ideias;	por	isso,	a	construção	
compartilhada	de	uma	agenda	para	o	PDI	deveria	constituir	o	ponto	inicial	do	processo,	mediado	por	uma	
reflexão	acerca	do	que	é	e	a	que(m)	serve	a	Universidade	e	de	um	diagnóstico	construído	através	de	um	processo	
avaliativo	envolvendo	as	diversas	instâncias	e	com	a	participação	de	docentes,	técnicos	e	estudantes.	


