
MOÇÃO DE APOIO 

Nós, professoras e professores do Departamento de Ciências Administrativas abaixo assinados, expressamos 
publicamente nosso integral apoio às mobilizações promovidas pelas(os) estudantes da UFRGS. 

Ao lado das alunas e dos alunos, que promovem manifestações legítimas e pacíficas em todo o país, afirmamos a 
importância histórica deste movimento nacional de resistência que reúne escolas, institutos federais e 
universidades em defesa da educação e de outros direitos dos cidadãos brasileiros. 	

Como eles, rechaçamos o autoritarismo de um governo cuja política consiste em suprimir direitos conquistados 
após duras lutas por redemocratização e que ficaram materializados na Constituição de 1988, mas que, 
infelizmente, agora estão em vias de serem retirados de maneira rápida, sorrateira e sem qualquer  debate direto 
com a sociedade brasileira que possa lhe consagrar a legitimidade mínima necessária para a implementação de 
suas medidas. Somos convictos que a supressão de tais conquistas afetará, sobretudo, brasileiros e brasileiras 
mais vulneráveis, novamente relegando-os à eterna condição de subcidadania. Essas medidas corruptíveis de 
direitos, e de eficácia questionável, são as seguintes: 	

• PEC 55 (antiga PEC 241), por congelar por 20 anos investimentos públicos, afetando serviços essenciais 
à população; por inviabilizar reajustes salariais, criação de novos cargos, reestruturação de carreiras e 
realização de concursos. 

• MP 746, por promover uma reforma do Ensino Médio sem diálogo com a sociedade, restringindo a oferta 
de disciplinas essenciais, como Artes, Educação Física, Sociologia, Filosofia e Língua Espanhola, e por 
possibilitar que detentores de “notório saber” lecionem no ensino profissionalizante. 

• PL 193, ou "Projeto Escola sem Partido", por coibir a liberdade de expressão, fundamental à construção 
do pensamento crítico e plural. 	

Entendemos ainda que as ocupações tem um caráter essencial de resistência às medidas governamentais que 
atentam contra o futuro da ciência e tecnologia no Brasil, como a extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o rebaixamento de agências financiadoras de pesquisa, como o CNPq e FINEP, e o desmonte da 
Capes. Essas medidas foram veementemente repudiadas pela comunidade científica nacional e pelo CONSUN da 
UFRGS. 

Como professores de Administração, não podemos admitir que a Administração Pública e, especificamente, o 
orçamento público, seja tratado com tamanha superficialidade e leviandade. Assim, reivindicamos: 

• que essas iniciativas sejam retiradas das pautas do Congresso Nacional, a fim de que se evitem os graves 
prejuízos que trazem aos direitos sociais, principalmente à educação pública, gratuita e de qualidade.	

• que seja realizada a auditoria cidadã da dívida pública, a fim de encontrar caminhos alternativos aos 
problemas ora enfrentados. 

Nesse momento, que deve ser de intenso diálogo, manifestamos à Reitoria da UFRGS, à Direção da Escola de 
Administração e toda sua comunidade, nosso repúdio a qualquer tipo de reação contra as manifestações que 
possam colocar em risco a integridade física de todos envolvidos e em especial dos estudantes. 
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