
Relato da Audiência da Seção Sindical com a Reitoria, em 26/11/2015	

No	 dia	 26	 de	 novembro,	 ocorreu	 a	 primeira	 audiência	 da	 nova	 gestão	 da	 Seção	 Sindical	 (biênio	
2015-2017)	com	a	Reitoria	da	UFRGS.	

Os	diretores	do	ANDES/UFRGS	foram	recebidos	pelo	Reitor,	prof.	Carlos	Alexandre	Netto,	pelo	Vice-
Reitor,	 prof.	 Rui	 Vicente	 Oppermann,	 pelo	 Pró-Reitor	 de	 Pós-Graduação,	 prof.	 Vladimir	 Pinheiro	 do	
Nascimento,	e	pelo	Chefe	de	Gabinete,	prof.	João	Roberto	Braga	de	Mello.	

Estiveram	presentes,	pela	Seção	Sindical,	o	presidente,	prof.	Mathias	Luce	(IFCH),	a	primeira	vice-
presidente,	profª	Monica	Bonatto	(Colégio	de	Aplicação),	a	segunda	vice-presidente,	profª	Elisabete	Búrigo	
(Instituto	de	Matemática)	e	a	diretora	Mailiz	Garibotti	Lusa	(Instituto	de	Psicologia).		

O	encontro	durou	uma	hora	e	meia,	em	tom	cordial,	e	 também,	quando	necessário,	de	cobrança	
por	parte	do	sindicato.	

Pauta da Audiência 

Inicialmente,	 o	 prof.	 Mathias	 Luce	 apresentou	 a	 nova	 diretoria	 e	 sua	 plataforma	 de	 gestão.	 A	
seguir,	 a	 pauta	 da	 reunião	 versou	 sobre	 os	 pedidos	 de	 informação	 ou	 esclarecimentos	 apresentados	 à	
Administração	Central	da	Universidade.	Os	temas	abordados	foram: 

-Cortes	de	Verbas:	o	impacto,	na	UFRGS,	dos	cortes	de	verbas	na	Educação	Superior	Pública;	

-Infraestrutura:	a	situação	das	obras	de	recuperação	dos	dois	prédios	interditados,	bem	como	da	reforma	
de	conjuntos	de	salas	de	aula	e,	ainda,	sobre	o	andamento	da	construção	do	prédio	novo	da	Bioquímica;	

-Segurança:	 sobre	 a	 ocorrência	 de	 episódios	 de	 insegurança	 nos	 diversos	 campi	 sobre	 os	 esforços	
envidados	para	a	contratação	de	servidores	próprios	da	UFRGS	encarregados	da	segurança;	

-Necessidade	de	transparência	na	gestão;	

-Necessidade	de	 resistência	 aos	 cortes	 de	 verbas	 e	 ao	 processo	de	 encolhimento	do	 caráter	 público	 das	
universidades	federais.	

1-CORTES DE VERBAS 
Cortes de Verbas: pessoal terceirizado 

Sobre	as	consequências,	na	UFRGS,	dos	cortes	de	verbas	do	governo	federal,	o	Reitor	informou	que	
um	item	afetado	foi	o	dos	serviços	prestados	por	pessoal	terceirizado,	havendo	redução	de	cerca	de	10%	
do	pessoal	terceirizado,	o	que	afeta	serviços	como	limpeza. 

Pós-Graduação: cortes de verbas e repasses diferenciados para as instituições 

Com	relação	à	pós-graduação,	o	pró-reitor	Vladimir	Pinheiro	do	Nascimento	relatou	que	o	Fórum	
Nacional	 dos	 Pró-reitores	 solicitou	 explicações	 da	 CAPES	 sobre	 os	 percentuais	 diferenciados	 de	 repasses	
para	as	instituições	(de	25%	até	100%	do	previsto),	mas	que,	até	a	data,	o	Fórum	não	havia	sido	recebido	
pela	nova	direção	da	CAPES. 

2-QUESTÕES DE INFRAESTRUTURA 
“Prédio Novo de Aulas” no Campus Centro (ainda interditado) 

Relativamente	ao	chamado	“Prédio	Novo	de	Aulas”	do	Campus	Centro	–	que	 foi	 interditado	pela	
Justiça,	 em	 14/10/2014,	 após	 Ação	 Civil	 Pública	 do	 Ministério	 Público,	 por	 apresentar	 riscos	 e	
comprometimento	 da	 sua	 estrutura	 –,	 o	 Reitor,	 prof.	 Carlos	 Alexandre	 Netto,	 colocou	 que	 já	 foi	
reestruturado	 e	 conta	 com	 um	 laudo	 favorável	 à	 sua	 devolução	 à	 comunidade	 universitária,	 estando	 à	
espera	de	autorização	judicial. 



Um	 fato	 a	 destacar	 é	 que	 o	 Reitor	 reconheceu	 que	 houve	 “erro	 grave”	 por	 parte	 da	 empresa	
encarregada	 da	 obra,	 pois	 as	 fundações	 não	 foram	 completadas	 conforme	 determinam	 as	 normas	 de	
edificação.		

Prédio do Instituto de Psicologia 
Quanto	ao	prédio	do	Instituto	de	Psicologia	–	também	interditado,	desta	vez	pela	própria	UFRGS,	

desde	 05/12/2014	 –,	 o		 prof.	 Carlos	 Alexandre	 declarou	 que	 as	 obras	 estão	 em	 andamento	 e	 referiu	
especificamente	a	fase	de	reconstrução	da	rede	lógica,	mas	não	definiu	prazo	para	a	entrega	do	prédio. 

Construção do prédio novo do ICBS, no Campus Saúde 

A	diretoria	do	ANDES/UFRGS	pediu	da	Administração	Central	informações	sobre	o	andamento	das	
obras	do	prédio	novo	do	ICBS,	paradas	por	mais	de	45	dias.	

Equipamentos para prédio de aulas do IME e IFCH, no Campus do Vale 

A	 diretoria	 cobrou,	 igualmente,	 esclarecimentos	 sobre	 os	 investimentos	 da	 PROPLAN	 em	
equipamentos	 para	 o	 prédio	 de	 aulas,	 no	 Campus	 do	 Vale,	 onde	 lecionam	 docentes	 do	 Instituto	 de	
Matemática	 e	 Estatística	 e	 do	 IFCH.	 Esses	 equipamentos	 (projetores	 data-show)	 encontram-se	
encaixotados	há	mais	de	ano,	sem	que	tenha	sido	contratada	empresa	para	instalá-los.	

3-SEGURANÇA 
A	diretoria	da	Seção	Sindical	introduziu	o	assunto	da	precariedade	da	segurança	nos	diversos	campi	

da	 Universidade.	 Começou	 se	 manifestando	 solidária	 à	 reivindicação	 de	 mais	 vagas	 e	 concursos	 para	
servidores	técnicos,	especialmente	na	área	da	segurança,	cujo	quadro	de	funcionários	próprios,	na	UFRGS,	
está	caminhando	para	a	extinção. 

Os	diretores	da	Seção	Sindical	relataram	alguns	episódios	de	insegurança,	tanto	no	Campus	do	Vale	
como	no	Campus	Centro	e	demais	campi.	Com	relação	aos	assaltos	e	outros	episódios	violentos	no	Campus	
Centro,	a	Administração	Central	alegou	que	só	acontecem	no	entorno	do	Campus.	

O	 Reitor	 informou	 que	 há,	 na	 ANDIFES	 (a	 Associação	 Nacional	 dos	 Reitores	 das	 Federais),	
preocupação	com	o	quadro	de	 funcionários		 internos	de	 segurança,	 cujo	quadro	 se	encontra,	 realmente,	
em	processo	de	extinção.	Mas	confirmou	que,	nessa	área,	o	Ministério	do	Planejamento	(MPOG)	não	abre	
mão	da	política	de	terceirização.	

A	Reitoria	se	comprometeu	em	pautar	o	assunto	da	segurança.	

4-REIVINDICAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 
O	 presidente	 da	 Seção	 Sindical,	 professor	 Mathias	 Luce,	 reivindicou	 ao	 Reitor	 “a	 abertura	 das	

contas	da	Universidade,	com	a	divulgação	da	execução	orçamentária	detalhada	por	rubricas	e	por	unidades	
acadêmicas,	para	que	se	tenha	uma	gestão	transparente”. 

5-UNIDADE CONTRA OS CORTES DE VERBAS E EM DEFESA DO 
CARÁTER PÚBLICO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

Ao	término	da	reunião,	a	diretoria	da	Seção	Sindical	externou	que	deseja	manter	um	canal	aberto	
de	diálogo	com	a	Reitoria. 

Também,	manifestou	que	apoiará	todos	os	passos	e	iniciativas	que	a	Administração	Central	tomar	
na	resistência	e	combate	concretos	contra	os	cortes	de	verbas	e	em	defesa	do	caráter	público	da	UFRGS.	

Ao	mesmo	tempo,	a	Seção	Sindical	fará	chegar	suas	reivindicações	e	cobranças,	enquanto	entidade	
sindical	independente.	


