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O IV Congresso de Estudantes da mundo não são exceção, viraram a regra desde 
UFRGS vem aí. Ele chega em um momento de o seu primeiro dia de governo. 
turbulência na economia global. Tsunami ou A Reforma Universitária, fragmentada, 
marolinha? Começa no momento em que Lula veio em medidas provisórias e decretos. O 
está incrivelmente abraçado com Sarney e PROUNI comprou vagas nas privadas e não 
Collor. Este IV Congresso de Estudantes da investiu nas públicas. O REUNI ampliou 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul timidamente as públicas, com metas 
acontece no momento em que não sabemos se desqualificantes e com recursos que se 
Yeda fica ou cai. esgotaram como água no deserto.

Inúmeros desafios estão colocados. Yeda, a governadora que destrói e assalta 
Quais são os sonhos que escrupulosamente o Rio Grande, é uma depredadora de futuros. 
defenderemos neste Congresso? Ainda há As mais de 100 escolas fechadas, a 
possibilidade de fugir do pragmatismo do enturmação, a multisseriação, o não pagamento 
cotidiano? Acreditamos que sim. A do piso nacional do magistério, as escolas de 
Universidade que temos ainda está há muitas lata, a tentativa de alteração dos planos de 
léguas da Universidade que queremos. carreira, o não repasse das verbas da FAPERGS 

Nossa pesquisa é a cada dia mais desmontam as possibilidades do oferecimento 
determinada pelos ritmos do mercado, este de uma educação pública e de qualidade.
mesmo bêbado cambaleante que desaba nas Os 44 milhões de reais desviados do 
bolsas de Tóquio a Nova Iorque. Nossa Detran, o escândalo da mansão, a formação de 
extensão, a nossa ponte com a sociedade tenta caixa dois, e todas as outras denúncias que 
sobreviver. Querem que vire uma prestadora de embasaram a inédita ação do Ministério 
serviços de alta qualidade e preço baixo. Nosso Público Federal, colocaram Yeda e seus 
ensino vive as mazelas de um projeto de comparsas no banco dos réus.
educação em que a mão de obra precisa ser A crueldade do governo expressa em 
formada em alta velocidade, com caráter dezenas de prisões políticas de estudantes, 
meramente tecnicista, em que a formação professores, bancários, agricultores e 
humana e crítica é apenas uma ilusão de um t r a b a l h a d o r e s  e m  g e r a l  a u m e n t o u  
passado distante. covardemente. O tiro pelas costas que matou o 

Temos ainda um acesso muito reduzido e agricultor sem-terra Elton Brum sacramentou a 
excludente. A mudança do vestibular não tirania instaurada à época do coronel Mendes. 
mudou o método que serve para eliminar e não Exigimos a imediata identificação pública e 
para avaliar. O financiamento segue muito punição do PM assassino.
abaixo do necessário. O dinheiro da educação Assim temos construído um movimento 
seguirá sendo escoado pela DRU – a es tudant i l  como movimento socia l .  
Desvinculação das Receitas da União – até Transformando cada reivindicação específica 
2011. A ganância dos mais ricos seguirá sendo da universidade em uma bandeira de 
atendida pelos ministérios mais precários. E o mobilização, ao mesmo tempo em que 
pouco que temos é filtrado pelas fundações de interagimos com a sociedade lá fora, que já nos 
apoio que lucram milhões a partir do uso do observa aqui na UFRGS com outros olhos.
dinheiro público. A mobilização é marca presente das 

Lu la  e  s eu  gove rno  t êm a l t a  nossas vitórias. Seja nas ruas pelo Fora Yeda ou 
responsabilidade no alto custo desta fatura. pelos corredores da UFRGS nas demandas 
Salvar o oligarca José Sarney, cortar verbas da específicas. Seguimos o exemplo dos jovens 
educação, entregar 40% do orçamento aos caras pintadas de 1992 que, nas ruas, 
banqueiros e empresários de vários cantos do derrubaram o corrupto presidente Collor. No 

Bem-vindo ao IV Congresso de Estudantes da UFRGS

"É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, 
de observar com atenção a vida real, de confrontar a 

observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente 
nossas fantasias. Sonhos, acredite neles."

Vladimir Lenin
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velho continente, os jovens franceses, gregos, impulsionou em toda a UFRGS a necessidade 
espanhóis, italianos têm produzido inúmeras de construir este RU, que atualmente serve, em 
manifestações em defesa da educação pública, média, 400 refeições ao dia.
dos direitos sociais, do combate aos efeitos da O III Congresso de Estudantes, em 
crise econômica. 2007, destrinchou, debateu e a maioria dos 

As questões de assistência estudantil, estudantes presentes votou por um projeto de 
que garantem a permanência dos estudantes, expansão da UFRGS não vinculado ao REUNI 
estão marcadas por inúmeras conquistas. A e suas metas desqualificantes. Decidimos, por 
abertura do RU Saúde a noite, a ampliação do consenso, que o racismo e a discriminação não 
valor das bolsas SAE, as reformas nas Casas do se tornariam as marcas da UFRGS. Enquanto 
Estudante e a magnífica construção do RU da pichações racistas surgiram no Campus Centro, 
ESEF. Mas como o tempo não pára, nossas aprovamos o Manifesto Contra a Intolerância e 
demandas também não param. É hora do uma forte campanha contra a discriminação aos 
Campus do Vale ter o respeito que merece. primeiros estudantes negros ingressantes pelas 
Precisamos da ampliação imediata do RU e a cotas.
construção da Casa do Estudante. Sabemos que a construção dessa 

O DCE nos últimos anos promove universidade não se dá da noite para o dia. Nem 
diversos espaços de democratização do mesmo pode ser pensada se não junto com um 
movimento estudantil. Entre outras iniciativas, outro tipo de sociedade, mais igualitária. Porém 
realizamos periodicamente reunião com os temos a certeza que só poderá partir de nós, 
Centros e Diretórios Acadêmicos, retomamos a estudantes, tais reivindicações. E por isso 
organização dos Congressos Estudantis em que chamamos todos e todas a juntarem-se nessa 
todos podem escrever teses, nos quais todos os luta.
cursos podem tirar delegados de forma a 
renovar e oxigenar o movimento estudantil da 

Contribua com o IV Congresso de Estudantes UFRGS. 
da UFRGS!

O II Congresso de Estudantes, em 2006, 
debateu as cotas e, democraticamente, a 
maioria dos estudantes presentes votou o apoio Venha construir uma Universidade Pública e 
às Ações Afirmativas. Neste Congresso Popular!
impulsionamos a campanha RU na ESEF Já. 

 
Naquele momento, apenas uma utopia 

Diretório Central dos Estudantesdesacreditada pela Reitoria e pela direção da 
Gestão 2008/09 – DCE Sempre em Frente! ESEF. Porém, nossos sonhos não se restringiam 
UFRGS, pra que(m) te quero!?às adversidades.  Este II  Congresso 

Contribuição do Coletivo de Estudantes de Ciências Sociais ao IV 
Congresso de Estudantes da UFRGS

Saudamos o IV Congresso de pessoas em Roma e ocupações de reitorias e 
Estudantes da UFRGS que se realiza num escolas em vários países da Europa.
contexto mundial particularmente impactante, 
em meio a uma crise econômica com demissões REUNI e Educação
em massa, corte de verbas nas áreas sociais 
pelos governos – como na Educação – e No Brasil, a crise tem efeitos práticos 
tentativas de aprofundar projetos neoliberais como o corte de bilhões da Educação por parte 
que visam a formação unicamente voltada para dos governos federal, estaduais e municipais. 
o mercado de trabalho. Há, por outro lado, Neste contexto, observamos também que a 
muita resistência tanto dos trabalhadores como implementação do Decreto Nº. 6.096/07, o 
dos estudantes. Na Grécia e França, por Programa de Reestruturação das Universidades 
exemplo, houve greve geral das duas (REUNI), tem contribuído para agravar 
categorias, além de passeatas de milhares de problemas já existentes na Universidade. 

CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES

4



Saudamos o IV Congresso de Somos críticos também ao sistema de 
Estudantes da UFRGS que se realiza num representação pelo qual o Reuni foi 
contexto mundial particularmente impactante, implementado em 2007, no qual os professores 
em meio a uma crise econômica com detêm 70% dos votos enquanto as duas outras 
demissões em massa, corte de verbas nas áreas categorias (funcionários e estudantes) têm 15% 
sociais pelos governos – como na Educação – e dos votos cada uma. Defendemos ampliação da 
tentativas de aprofundar projetos neoliberais democracia da UFRGS pois é necessário que o 
que visam a formação unicamente voltada para estudante tenha mais voz e vez, respeitando os 
o mercado de trabalho. Há, por outro lado, três setores. Assim, acreditamos que os nossos 
muita resistência tanto dos trabalhadores como debates sobre a ampliação da Universidade 
dos estudantes. Na Grécia e França, por devam ser levados em conta, ao invés de serem 
exemplo, houve greve geral das duas atropelados por votações arbitrárias.
categorias, além de passeatas de milhares de 
pessoas em Roma e ocupações de reitorias e Estrutura da universidade
escolas em vários países da Europa.

Vivemos todos os dias diversos 
REUNI e Educação problemas referente à estrutura dentro da 

universidade. Todos os dias alunos e 
No Brasil, a crise tem efeitos práticos professores enfrentam ENORMES filas 

como o corte de bilhões da Educação por parte nos RUs. Além da fila, outro problema que 
dos governos federal, estaduais e municipais. 

enfrentamos é o uso de copos plásticos nos Neste contexto, observamos também que a 
RUs,  que poluem cada vez mais e não há implementação do Decreto Nº. 6.096/07, o 
campanha nenhuma DA universidade sobre P r o g r a m a  d e  R e e s t r u t u r a ç ã o  d a s  
essa questão. Há também falta de casas do Universidades (REUNI), tem contribuído para 
estudante, superlotação das já existentes e o agravar problemas já existentes na 

Universidade. Citaremos alguns pontos sobre péssimo estado físico que se encontram. Há 
nossa visão crítica do projeto. ainda a falta de segurança no campus do 

O Reuni na UFRGS traz na sua vale (pois os que vemos são seguranças 
proposta a necessidade de aprovação de 80% patrimoniais), assim como falta de 
dos estudantes para garantir a vinda de professores em alguns departamentos, falta 
recursos. Ou seja, há uma chantagem de livros (que nos leva a gastar com xerox), 
pedagógica que condiciona a universidade a falta de espaço para bibliotecas. Outro 
uma  p rodu t iv idade  mercado lóg ica ,  

problema é a superlotação das salas de aula, quantitativa para o mercado e não qualitativa 
tendo algumas turmas cerca de 80 alunos. para a sociedade. O problema, acreditamos, 
Sofremos também ataques aos espaços está em a Universidade não cumprir sua função 
estudantis, ou seja, uma enorme deficiência social, com a pesquisa e a extensão 
em infra-estrutura e assistência estudantil. direcionadas para temas pertinentes, que 

transformem a UFRGS em protagonista na É por esses problemas que viemos aqui 
elaboração de políticas públicas. Afinal, a exigir ampliação e utilização de canecas 
UFRGS é Pública e deveria ser da população e fornecidas pela universidade nos RUs; 
para a população. mais casas de estudante e melhorias nas que 

Por isso achamos fundamental lutar por já existem; mais segurança, professores e 
uma Universidade Pública e Popular, espaços tanto para bibliotecas e livros 
estimulando o debate sobre o Reuni e seus assim como para os estudantes.
efeitos. Isso significa, em questões práticas, 
continuar debatendo criticamente o projeto e 

Assistência Estudantilnão perder de vista a mobilização estudantil. É 
importante também democratizar a estrutura e 

A atual política de assistência a gestão da universidade pois defendemos uma 
estudantil para estudantes carentes da UFRGS ampliação de vagas com qualidade. 
é insuficiente para garantir a permanência dos Seguiremos o exemplo dos estudantes da 
mesmos na Universidade,  cursando ESEF, que conquistaram um RU com muita 
adequadamente a graduação escolhida.mobilização e inclusive ocupação de reitoria.
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É preciso garantir que estudantes das lo. O conhecimento não pode continuar sendo 
classes populares também possam dedicar-se produzido apenas pela e para a elite econômica, 
exclusivamente aos estudos como fazem os das acentuando, recriando e legitimando as 
classes mais abastadas, possibilitando assim desigualdades sociais.
que haja igualdade de fato durante a formação e 
assim a real chance de colocação no mercado e Reforma Curricular
de formação de lideranças intelectuais vindos 
das camadas excluídas da sociedade. Bem como as preocupações referentes 

Para isto há de se considerar seriamente à estrutura e assistência que apresentamos em 
as necessidades socioeconômicas destes outros pontos, preocupamo-nos também com 
estudantes, e não apenas prover uma “bolsa- aquilo que nos traz a Universidade, a nossa 
permanência” de R$330,00 que mal garante a formação. Durante este ano o curso de Ciências 
compra de materiais didáticos e de estudo, os Sociais e muitos outros cursos da UFRGS 
gastos com transporte e alimentação. passaram por processos de reformulação e 

 Por não poderem se sustentar com a alterações que visam flexibilizar os currículos. 
insuficiente assistência, os estudantes carentes Porém em qual sentido, o do sucateamento? 
muitas vezes necessitam buscar trabalho Com certeza gostaríamos de uma formação que 
formal ou informal fora da Universidade e fosse mais prática, que conseguisse relacionar 
acabam numa situação escolar instável e pouco a grande quantidade de teoria com a realidade 
promissora, o que resulta em muitos casos em social (que é tão distante mesmo de um curso 
desestímulo, indisponibilidade de tempo para que se chama Ciências Sociais).
estudar, impossibilidade de viver o mundo O curso não tem tradição em organizar 
acadêmico (atividades de extensão, pesquisa, os estudantes em torno de uma pauta, mas em 
participação em congressos, palestras e demais 2008 quando soubemos que os professores, 
atividades que são fundamentais para a sem sequer perguntar nossa opinião, queriam 
formação plena do estudante) e no abandono separar o curso em 3 – Antropologia, 
total do curso, o caso do sonho universitário. Sociologia e Ciência Política – iniciou-se uma 

Desta forma também, o Coletivo de organização que há muito não se via. Esta 
Estudantes de Ciências Sociais manifesta-se a organização, débil, mas muito superior a que 
favor de políticas para mulheres dentro e fora tínhamos até então, nos proporcionou a 
da universidade. Reconhecemos a formação da inclusão numa Comissão que discutiria uma 
OUVIDORIA parceria do G8-SAJU com o reforma estrutural no curso.
Coletivo de Mulheres da UFRGS para       Sob este contexto os estudantes de 
mulheres estudantes e servidoras que sofrem Ciências Sociais desempenharam um 
qualquer tipo de opressão. Comemoramos impor t an te  pape l  na  Comissão  de  
ainda a conquista do auxílio Creche, ainda que Reformulação Curricular ao não aceitar a 
mísero, mas que já demonstra uma conquista imposição de uma lógica que visa só o mercado 
para mães que necessitam estudar e trabalhar. de trabalho e a precarização da teoria. 

Reivindicamos a criação de disciplinas Continuamos lutando para que o currículo do 
de gênero nos currículos, maneira pela qual curso tenha espaços submetidos à prática social 
pre tendemos expandir  o  debate  na  e também por uma formação mais integral, que 
Universidade. E almejamos principalmente envolva os âmbitos teóricos, técnicos e sem 
que a nossa Universidade, tida como uma das perderem a qualidade. Assim também 
melhores do país, não ADMITA NENHUM entendemos que a Universidade não pode estar 
T I P O  D E  V I O L Ê N C I A C O N T R A a f a s t a d a  d o  c o m p r o m i s s o  c o m  a  
MULHERES (como o caso que acontecera dia responsabilidade social, e não pode se furtar a 
30/08/2009 na CEU, com uma de nossas debater a formação com os maiores 
companheiras). interessados – os estudantes – e com amplos 

Acreditamos que é preciso rever a setores representativos da sociedade.
política de assistência estudantil: aumentar o 

      Defendemos uma formação que 
valor das bolsas significativamente, auxiliar no 

dialogue com os movimentos sociais, que 
transporte, abastecer as bibliotecas. Além 

esteja em consonância com os anseios das 
disso, é necessário ampliar o número de bolsas 

classes populares e que faça de fato valer o 
de extensão e de iniciação científica para que 

direito excludente que nos coloca na 
todos os que desejam pesquisar possam fazê-

Universidade. Assim, a nossa responsabilidade 
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é lutar por uma formação que possa retribuir uma formação humanizada e que leve em 
todo o custo social que nos torna estudantes de conta os aspectos práticos, teóricos e técnicos 
uma universidade que ainda é para poucos. das Ciências! Por um currículo aberto e 
      Pela democratização dos debates dinâmico, socialmente responsável e que 
curriculares, que não podem ser endereçados permita o controle dos estudantes sobre sua 
somente à lógica do mercado de trabalho! Por própria formação!

Tese do centro estudantil da biomedicina CEBIOM para o IV 
congresso de estudantes da UFRGS

Qual o tempo de espera para dias para se retirar determinados livros e que 
retirarmos um livro na biblioteca do Instituto de disponibiliza os mesmo por apenas 3 dias é uma 
Ciências Básicas da Saúde? s i t u a ç ã o  p r e o c u p a n t e .  P o r t a n t o  é  

Porque precisamos “ceder” espaço imprescindível que se amplie o número de 
para os alunos de outros cursos nas salas de aula livros na biblioteca do ICBS.
e nos laboratórios?

Qual o estado de nossos banheiros? Como estudantes de biomedicina, 
observamos hoje diversos problemas, tanto 

 Porque precisamos conviver com aqueles que, em primeira análise, afetam 
precárias condições físicas enquanto outros apenas uma parte da universidade (precária 
departamentos e institutos possuem verbas que estrutura física do ICBS, falta de livros em 
os permitem ter uma estrutura tão superior a nossa biblioteca, inexistência de condições 
nossa? aceitáveis de higiene em nossos banheiros) até 

situações que dizem respeito ao conjunto da 
O Instituto de Ciências Básicas da comunidade acadêmica (aumento de filas nos 

Saúde (ICBS), abriga não menos do que  9 RU's, morosidade da burocracia nas instâncias 
cursos da graduação,  os quais são: da universidade, poucos e raros espaços de 
biomedicina, medicina, odonto, enfermagem, denúncia em casos de conflitos e atitudes 
farmácia, biologia, educação física, nutrição, discriminatórias).
dança. São questões pontuais, que parecem 

Contudo sabemos que atualmente facilmente solucionáveis, mas porque não o 
as condições são precárias, pois há poucas salas são?
de aula e poucos laboratórios e isso, muitas Todas estas questões, e outras, 
vezes, cria problemas de mais de uma turma certamente sentidas e refletidas nos demais 
terem aula na mesma sala. cursos, estão interligadas e fazem parte da 

O ICBS,que deveria prezar por uma lógica de funcionamento atual da gestão de 
higiene singular em comparação a outros nossa universidade.
institutos  não demonstra uma preocupação, Na medida em que existe uma 
por exemplo, com os banheiros; visto que a tendência de dependência cada vez maior do 
maioria não possui estruturas básicas de dinheiro privado nos investimentos, ocorre um 
higiene, pois não  disponibiliza papel toalha e inevitável direcionamento deste investimento a 
sabonete liquido ou detergente para lavar as partir da lógica do mercado, causando uma 
mãos, nem mantém uma limpeza periódica, ou situação de sucateamento de setores da 
seja, os banheiros estão constantemente universidade que não despertam o interesse de 
inapropriados para o seu uso. Em meio a essa financiadores.
crise de gripe suína a direção do ICBS se Percebemos isso em nosso 
preocupou apenas em colocar nos banheiros cotidiano, o ICBS é um exemplo.
avisos educativos e preventivos para se manter Outro exemplo são as intermináveis 
as mãos higienizadas,  no entanto isso é filas de nossos RU's. Sabemos que existe uma 
impossibilitado pela inexistência de condições. ampliação de vagas ocorrendo em nossa 

A situação da biblioteca do ICBS, universidade, apenas no edital do vestibular de 
que se encontra com um pequeno número de 2010 teremos mais de 400 novas vagas criadas, 
livros, o que ocasiona reservas de mais de 10 por outro lado, a ampliação do RU do vale 
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continua parada! Disciplinar Discente, no qual estão elencados 
É inegável que faltam vagas em os casos nos quais os alunos estão sujeitos a 

universidades federais para novos alunos, no punições, é fundamental que a Universidade 
entanto, estas não podem ser criadas  sem um possua uma ouvidoria para que as reclamações 
aumento do investimento nesse setor. cheguem à administração central, mas essa 

Como estudantes, possuímos um ouvidoria deve ter uma característica 
ponto de vista específico em nossas indispensável: ela deve contar com uma gestão 
necessidades, somos diferentes dos servidores colegiada, reunindo representantes eleitos das 
técnicos e dos professores, mas em todos os três categorias: discentes, técnicos e docentes.
processos decisórios possuímos apenas 15% do Sabemos que apenas a ouvidoria 
poder de voto, estrutura que já foi superada em não suprirá todas as carências que observamos 
outras universidades, o que é o caso da diariamente, nossa organização enquanto 
Universidade Federal de Santa Maria, que estudantes, em congressos, plenárias, DCE, 
possui paridade entre as três categorias. centros acadêmicos ou qualquer outra forma 

 Por isso propomos um tipo de deve cumprir o papel de acompanhar, sugerir, 
ouvidoria colegiada. pressionar e divulgar aquilo que concerne à 

É fundamental que a universidade nossa vida enquanto estudantes da UFRGS, 
possua uma ouvidoria. A cada novo ingresso de desenvolvendo nossa percepção dos rumos de 
calouros, surgem novas denúncias de nossa universidade e assim ampliando nossa 
discriminação racial, machismo, homofobia, capacidade de influir e realmente participar 
agressões físicas e psicológicas de todo tipo.  destas decisões.
Da mesma forma que existe um Código 

REUNI: Um projeto de desestruturação das Universidades

"Nosso trabalho no domínio escolar consiste em derrubar a burguesia, e declararmos abertamente 
que a escola fora da vida , fora da política, é uma mentira e uma hipocrisia". 

(Lênin)

Esta tese tem por objetivo 'Reforma de Darcos' vem promovendo diversos 
apresentar uma posição sobre o Decreto Nº. ataques, entre eles, a demissão de 13.500 
6.096/07, o Plano de Reestruturação da trabalhadores em Educação. Tais ataques 
Universidade, REUNI. Para isso, entendemos fizeram com que se desenvolvesse uma forte 
que é necessário inserir esta discussão numa resistência, por parte de estudantes e 
análise mais ampla das políticas educacionais trabalhadores em Educação. Os secundaristas 
que vem sendo aplicadas no Brasil, com a 

franceses ocuparam diversas escolas na capital 
estratégia de aprofundar o projeto político 

francesa e no interior do País, em Rennes, por 
ideológico das classes dominantes para a 

exemplo, cerca de 5.000 estudantes 
Educação.  

secundaristas saíram às ruas, 4.000 em 
Marseille, ocupação de 40 escolas, em um total Os Ataques Globais a Educação
de 105, na cidade de Paris. Os dados segundo a 
imprensa francesa, chegaram a cerca de 100 mil A Educação é sempre fruto de 
estudantes secundaristas em todo o país ataques por parte dos Governos, os cortes de 
fazendo manifestações. verbas são constantes. Por exemplo, o Governo 

Outro elemento, tão importante de Silvio Berlusconi na Itália no início do ano 
quanto, foram as semanas de greves gerais nas anunciou que durante os próximos 3 anos, serão 
Universidades Francesas que além de pautar os cortados 8 bilhões de Euros, junto com mais de 
cortes de verbas, opuseram-se brutalmente as 130.000 trabalhadores em Educação que serão 
reformas curriculares que o governo francês demitidos no ano de 2009. Na França, os 
quer implementar no país, como a diminuição ataques não são diferentes.
do número de carga horária de disciplinas como O Governo de Sarkozy, através da 
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que enxergamos a atual conjuntura da educação história e geografia. Na Itália, os trabalhadores 
no Brasil, servindo como formação de mão de em Educação, junto com os estudantes, deram 
obra especializada e tornando-se mais um um exemplo de luta importante, no dia 30 de 
mercado em disputa. novembro cerca de 90% das Instituições de 

No Governo Lula, seguindo as Nível superior pararam, contra os cortes de 
metas estabelecidas pelos organismos verbas e a 'Reforma Gelmini' que em uma de 
econômicos mundiais e as políticas iniciadas 

suas 'alterações curriculares' propõe que os 
no governo FHC, cria-se o PL 7.200/06, com a 

e s t u d a n t e s  s e j a m  a p r o v a d o s  p o r  
tentativa de reformular a Universidade, mas 

'comportamento', qualquer aprovação 
esse PL acaba não sendo aprovado. Dessa 

dependerá desta nota, o que significa que forma o Governo resolve transformar a reforma 
qualquer atividade política de estudantes levará em medidas provisórias, conseguindo quase 
a reprovação. que de forma integral a aprovação do PL 

7.200/06, pois vem de forma fragmentada, em 
A Educação Superior no Brasil prestações dificultando uma visão do projeto 

como um todo.
Não é de hoje que a educação 

A Reforma Universitária:superior pública brasileira sofre diversos 
ataques, a década de 80 é marcada por sérios 
problemas financeiros, na década de 90 não é PROUNI (Programa de Universidade para 
diferente, esses problemas se acentuam. Todos)  programa criado em 2004 que oferece 
Principalmente no governo de FHC os recursos bolsas de estudo em Universidades Privadas. 
para o ensino superior diminuem de forma Compra-se as vagas ociosas nas Universidades 
considerável, fazendo com que dessa forma Privadas através da isenção de impostos e essas 
criam-se problemas estruturais, e esses vagas serão oferecidas à esses estudantes. 
problemas acabam refletindo no ensino. Estudos evidenciam que com o dinheiro que o 

Governo deixa de arrecadar seria possível criar Esses  a taques  às  ques tões  
três vezes mais vagas nas Universidades financeiras da Universidade acabam 
Públicas. evidenciando um descaso do Estado com o 

financiamento da Educação Superior, e por 
conseqüência se estimula a privatização do 

SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da ensino , para suprir a deficiência dos recursos 
Educação Superior) é formado por 3 públicos. Está se diluindo o público no privado 
componentes: a avaliação das instituições, dos e isso vem acontecendo com diversas medidas, 
cursos e do desempenho dos estudantes. de orientação internacional. Isso acaba 
Damos ênfase ao ENADE (Exame Nacional de favorecendo o crescimento do setor privado 
Desempenho dos Estudantes) essa prova como vemos no gráfico abaixo:
substitui o “Provão” que foi implementado no 
governo FHC, onde há uma falsa avaliação do 
desempenho do estudante, entre diversos Instituições de Ensino superior no 
motivos,  um deles é porquê não há um respeito Brasil (Dados MEC)
as regionalidades, é uma prova única onde se 
desconsidera as diferenças regionais, e o outro 
é o ranqueamento, se enfatiza uma visão 
produtivista do ensino, haverá uma 
competitividade entres as Universidades para 
que a melhor receba mais verbas do Governo e 
a que está em piores condições de ensino, e 
provavelmente estrutura, continue com seus Isso é fruto de uma necessidade do 
problemas sem receber apoio do Estado. capital encontrar novos mercados, e nesse 

sentido a educação passa a ser considerado 
mais um campo e a quantidade de 

LIT (Lei de Inovação Tecnológica) Essa lei 
Universidades privadas aumenta mais de 100% 

permite que as empresas (com interesses 
na ultima década,é dentro dessa perspectiva é 

próprios) de gerar conhecimento, tecnologias e 

Ano Públicas Privadas Total 

1980 200 682 882 

1998 209 764 973 

2007 249 2.032 2.281 
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principalmente lucro para a mesma, utilizem a temos dentro da Universidade. Por isso temos 
infra-estrutura pública e a mão-de-obra barata e certeza de que é necessário as representações 
qualificada  da Universidade.  estudantis se posicionarem contra todos os 

projetos do REUNI. Infelizmente, alguns 
setores da esquerda, junto com setores do PT, 

PPP (Parcerias público-privado) está ligada as querem discutir especificadamente cada curso, 
fundações de apoio, que se justificam para como se houvesse a possibilidade de avanços 
ajudar no financiamento da Universidade 'progressivos' dentro desta proposta que, como 
Pública, mas que na verdade não passam de um vimos, faz parte de um projeto global de 
caminho para a privatização da mesma. ataques, desmantelamentos e introdução de 

uma lógica perversa para a Educação como 
espaço de formação humana.

REUNI - Plano de Reorganização e Expansão 
das Universidades Federais 

O REUNI na UFRGS
Desde sua forma de aprovação o 

REUNI já se mostra como forma de ataque a O REUNI já foi aprovado na 
Universidade, ele foi instituído por meio do UFRGS, mas não é por isso que não temos de 
decreto nº 6.096 de 24 de Abril de 2007, debatê-lo, pois ele está em implementação. 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação Muitos cursos estão sendo criados, com 
e Expansão das Universidades Federias- diversos problemas que vão desde processos 
REUNI, esse plano vem com o mote de ampliar aligeirados, a falta de quadro técnico e docente 
o acesso e permanência na educação superior, à problemas de estrutura física, a instituição não 
sabemos que não passa de uma ação que fere a está preparada para receber esses novos cursos 
Universidade brasileira, ou como muitas vezes e estudantes. 
dizemos o tampão da Reforma Universitária.  Estamos vendo a criação de novos 

cursos que entraram nesta lógica, cursos cada Uma expansão que não é pautada na 
vez mais específicos que atendem as demandas qualidade e sim na quantidade, quantos cursos 
e necessidades do mercado de trabalho, e novos serão oferecidos? Quantas novas vagas? 
fragmenta o conhecimento científico. Damos o Quantas aprovações? 
exemplo do Curso de Políticas Públicas, o qual 

Expansão essa que visa atender  o DCE teve a postura firme de defender seu 
metas impostas pelo Governo, para um projeto de educação e de se mostrar 
póstumo repasse de verbas CASO as metas globalmente contra a política de Lula. 
sejam cumpridas, ou seja, expande o número de É por isso que nos colocamos 
vagas mas o aumento de recursos só vem depois contrários a esse plano, e ao tipo de expansão 
de 5 anos. O plano promete que SE as metas que ele propõe: sem qualidade nenhuma e que 
forem cumpridas o aumento de verbas é de no pelo contrário, precariza a nossa Universidade.
máximo 20% a mais do que as Instituições de 

A reivindicação por acesso, Ensino Superior já tem. Recurso esse que não 
permanência sempre foi pauta dos movimentos seria capaz de dar conta nem das demandas que 
docente, de servidores e de estudantes, porem existem hoje em dia, sem essa ampliação de 
com qualidade. Uma expansão que traga vagas.
consigo, um bom número de concursos 

O REUNI pauta ainda a elevação públicos para professores e técnicos, verbas 
em 100% no número de ingressantes na reais, cursos que atendam demandas sociais. 
Universidade e a taxa de conclusão media de 

As Universidades Públicas têm uma 90%, os números hoje ficam em torno de 60%, 
“dívida” ainda maior com a sociedade, pois é força uma aprovação em massa, porque se as 
por ela sustentada através de impostos, e deve-Universidades não cumprirem as metas não 
se usar os conhecimentos produzidos para receberão os recursos.
suprir as reais necessidades das comunidades. 
Devem estar baseadas na indissociabilidade do 

Entendemos o REUNI enquanto ensino (apropriação e transmissão do saber que 
um projeto global para a educação. foi historicamente produzido e sistematizado), 

Isto é fundamental, pois tem da pesquisa (a construção do saber) e da 
desdobramentos práticos na luta diária que ex tensão ,  ( a  mate r ia l i zação  desses  
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conhecimentos, intervir na realidade), pois é 
por esse tripé que se expressa uma das maiores DAEFi – Diretório Acadêmico de Educação 
virtudes da Universidade Pública e o Física da UFRGS; Cléber Melo da Silva – DCE 
compromisso com a sociedade. Esse tripé UFRGS, DAFE, Pedagogia;Tiago Cortinaz – DCE 
identifica a Universidade pública, gratuita e de UFRGS, DAFE Pedagogia; Fabiano Elias Brunes – 

DCE UFRGS, CECS, Ciências Sociais; Diego Vitello qualidade.
– DCE UFRGS, História; Rodrigo Zuchelli – DCE 

Através dessa tese, chamamos os UFRGS, História; Alex Renato da Silva – DCE 
todos os setores de luta da universidade a se UFRGS, História; Franco Machado – DCE UFRGS, 

Geografia; Mateus Schneider – DCE UFRGS, unirem na luta contra o REUNI e a 
Geografia; Guliherme – DCE UFRGS, Matemática; desestruturação da Universidade.
Eduarda Bonora Kern - CECS, Ciências Sociais; Luna 
Mendes dos Santos - Jornalismo; Tiago da Silva 
Silveira – DCE UFRGS, Economia.

LUTAR PARA BARRAR O REUNI!

Contribuições do Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia

- Quanto à infraestrutura na - Quanto ao IGeo:
Universidade: A desorganização administrativa 

Vivemos um momento delicado tem causado atraso no desenvolvimento da 
dentro da Universidade. Estamos passando por pesquisa e do ensino no Instituto de 
uma reforma, reforma essa muito mal Geociências.
planejada, pois prevê aumento de número de Simplesmente desde dezembro de 
vagas, no entanto não garante assistência, e, 2008 não temos mais preparador de lâminas, 
com isso a permanência do estudante até o m a t e r i a l  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  o  
término do seu curso: o famoso REUNI. estudo/descrição das rochas.

Somos a favor do aumento de vagas Como os CA's e DA's devem se 
na Universidade pública, porém entendemos impor diante dos atos relapsos das direções de 
que também deve aumentar o número de instituto e da reitoria?
professores, laboratórios, R.U.'s, e tantos Acreditamos que para construir 
outros requisitos que são necessários para uma lutas vitoriosas é necessário um passo 
boa formação acadêmica. sincronizado DCE/ Estudantes. Hoje, 

- Quanto ao Campus do Vale: infelizmente o que vemos muitas vezes é uma 
Há quase três anos ha uma obra guerra partidária, que destrói o movimento 

parada no Campus do Vale: a ampliação do estudantil.
R.U.. Sabemos que muitas contribuições 

No início do ano iniciamos uma importantes em relação a formação política 
campanha com o intuito de pressionar a reitoria nossos colegas têm em seus partidos, porém, o 
para a retomada da obra, que hoje, já está Movimento Estudantil não pode servir para 
defasada e sujeita a avarias. oportunistas que enxergam os estudantes como 

A conclusão da obra é vital para os massa de manobra.
estudantes do Campus do Vale, e, acreditamos Queremos um DCE consistente, pró 
que só com a adesão dos colegas será possível ativo, que respeite a diversidade.
tornar as promessas do Sr. Carlos Alexandre 
Netto realidade. 
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Criar a Universidade Popular!

“A 'abertura-ao-outro' é o sentido profundo da democratização da universidade, uma 
democratização que vai muito além da democratização do acesso à universidade e da permanência 

nesta. Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assentam em configurações cada vez 
mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade só será cumprida quando as atividades, 
hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte 

integrante das atividades de investigação e ensino” 
Boaventura de Souza Santos (“Da Idéia de Universidade à Universidade de Idéias”)

É chegada a hora de mais um Congresso de Instituições de Ensino Superior (IES) no país. 
Estudantes da UFRGS, momento em que toda a Uma tendência marcante dessa reforma é a 
diversidade de idéias do movimento estudantil multiplicação desenfreada das IES privadas, 
tem a oportunidade de se expressar em um que já contabilizam quase 90% do total 
espaço de debates amplo, e, através dele, nacional. A expansão do ensino superior 
orientar democraticamente a atuação da nossa privado é conseqüência de uma forte 
entidade representativa: o Diretório Central dos desregulamentação do setor (que originou as 
Estudantes. Tal espaço é uma oportunidade chamadas “uni-esquina”) e de um programa de 
ímpar para que os estudantes discutam sobre massiva isenção fiscal (ou seja, financiamento 
sua condição como grupo social, construam um público) para essas instituições, através do Pro-
projeto para a universidade em que estudam e Uni. Outra tendência marcante na reforma das 
engajem-se na transformação da sociedade em últimas duas décadas é uma contração do 
que vivem. orçamento destinado ao ensino superior 

Nesse espír i to,  t razemos nossa público. Você sabia que (por %/PIB), México, 
contribuição ao Congresso dos Estudantes, China e Índia gastam aproximadamente o 
inspirados em dois princípios básicos, quais dobro do Brasil em educação? Você sabia que 
sejam: (1) pensar a Universidade significa, em muitos departamentos da UFRGS tinham mais 
última instância, debater os fundamentos quadros técnicos e docentes no final da década 
(materiais e ideológicos) da sociedade em que de 80 do que hoje? Ou, mais simples: você acha 
ela se insere, pois é impossível realizar uma que o seu curso atualmente tem professores 
análise consistente separando-a de seu contexto suficientes para o ensino, a pesquisa e a 
histórico. Além disso, nossa tese tem a extensão?
preocupação de (2) propor um projeto popular, No âmbito das transformações em 
emancipatório e radicalmente democrático, de curso nas IES brasileiras, o investimento 
universidade pública. Em outras palavras, privado tem coberto, em boa medida, a 
defendemos nesse Congresso a idéia de uma deficiência de financiamento público, através 
universidade pública que reivindique seu de parcerias público-privadas, pesquisas 
protagonismo na construção de uma sociedade patrocinadas e/ou cursos pós-graduação pagos. 
sem exclusão e preconceitos, ecologicamente Bom, o que isso significa? A primeira 
consciente e socialmente justa. impressão é positiva: a manutenção do meio 

Então, a primeira pergunta a ser feita é: o universitário está garantida sem que os 
que há de errado com a universidade brasileira? contribuintes paguem por isso. Afinal, dinheiro 
Porque ela não cumpre esse papel? é dinheiro.

A verdade é que existe uma profunda Mas não podemos pensar em termos 
reforma universitária em curso. E o debate que de primeiras impressões: o dinheiro carrega 
deveria ser feito sobre essa reforma está uma lógica e seus interesses. Não nos parece 
abafado pela forma como ela está sendo razoável que o juízo de mérito de uma pesquisa 
conduzida. Em um processo iniciado no acadêmica seja a relação custo-benefício da 
governo FHC e aprofundado no atual, uma série empresa financiadora; tampouco nos parece 
de leis e decretos (Lei de Inovação Tecnológica, aceitável que uma universidade pública ofereça 
Pró-Uni, Lei das Fundações, REUNI, etc.) vem cursos que só uma minoria pode pagar; e 
alterando radicalmente os rumos das também não nos parece admissível que o 
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UNIVERSIDADE POPULAR: um projeto critério para a qualidade de infra-estrutura das 
estratégicodiferentes unidades da UFRGS seja a demanda 

do mercado de trabalho por seus egressos. 
“Ou os estudantes se identificam com o Existe sim uma relação entre financiamento e 
destino do seu povo, com ele sofrendo a autonomia universitária. Propor uma 

mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e universidade que se paute pelas demandas 
nesse caso, serão aliados daqueles que 

materiais e pelos anseios intelectuais da 
exploram o povo.”

sociedade implica recuperar o caráter público e 
(Florestan Fernandes)

autônomo dessa instituição. Quando pensamos 
no quadro atual do ensino superior brasileiro – Parece óbvio que o surgimento de uma 
em que o governo patrocina e multiplica IES Universidade Popular não acontecerá por 
privadas, faltam recursos nas IES públicas e decreto. O caminho para sua edificação passa 
nessas o investimento privado ganha espaço no pela concepção de um projeto estratégico em 
desenho das capacidades e das prioridades da que cada segmento social (organizações de 
Universidade –, estamos falando de professores, de estudantes, de trabalhadores e 
“privatização”, uma palavra aparentemente os movimentos sociais populares) se 
desgastada, mas ainda importante. reconheça, assuma como seu e lute para a 

A “privatização” da instituição implementação de seus objetivos. Será um 
pública não é somente um mecanismo processo permanente, que pode começar agora, 
financeiro: ele penetra no universo epistêmico mas só estará as vias de concretizar-se quando 
do ensino. Em outras palavras, a formação também a sociedade brasileira estiver às 

vésperas de outro sistema de relações sociais e humana proporcionada pela universidade pode 
econômicas, transformação para a qual a ser restringida por exigências particulares e 
universidade deve contribuir. pela dinâmica instável do mercado de trabalho. 

A distância entre a sociedade que O processo em curso – com a criação de cursos 
vivemos da que almejamos não deve, contudo, tecnológicos e graduações especializadas no 
frear nossa persistência em construir a âmbito do REUNI – evidencia o fortalecimento 
Universidade Popular e em começar a levantar de uma formação parcial e unilateral, que 
elementos para o necessário projeto negligencia o potencial emancipatório do 
estratégico, que deve abarcar os diversos conhecimento. Dois exemplos podem ser 
aspectos que a determinarão. Estes incluem as ilustrativos: a formação de um geólogo deve 
condições para o acesso universal, garantindo incluir, por exemplo, estratigrafia e 
realmente igualdade de condições no ingresso e 

competências técnicas para a prospecção de 
de continuidade. Apontar outra perspectiva 

petróleo; mas um geólogo, além disso, precisa 
para as políticas de assistência estudantil, que 

amadurecer consciência crítica sobre a 
devem superar o atual formato assistencialista e 

relevância social do pré-sal brasileiro. O proporcionar ao estudante circunstâncias de, ao 
espaço onde essa reflexão será estimulada aproveitar as diversas oportunidades de 
precisa ser a Universidade. Assim como deve desenvolvimento acadêmico, encontrar 
ser na Universidade, e não na inscrição para o também as condições de contribuir para o 
Vestibular, que um engenheiro escolhe desenvolvimento da universidade e garantir sua 
aprofundar-se em Engenharia de Energia (a subsistência e permanência. Outro aspecto 
mais nova graduação da UFRGS). importante é relativo ao financiamento, que 

Essas propostas para o ensino não deve garantir autonomia na gestão de recursos, 
correspondem a ajustes pontuais. Elas são parte pois só esta pode possibilitar o direcionamento 
de um projeto amplo de transformação da da Universidade para as reais demandas da 
universidade e da sua relação com a sociedade sociedade.
que lhe sustenta. São parte de uma concepção Para isso é necessário entender os 

chamados pilares da universidade (ensino, de ensino-pesquisa-extensão, de acesso e 
pesquisa e extensão) de forma intrinsecamente permanência do estudante, de gestão 
conjugada, compreendendo que uma universitária e formação humana que 
universidade voltada aos interesses populares chamamos de “Universidade Popular”.      
não pode tratar o conhecimento de forma 
isolada do todo.  Deve considerar a história do 
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Parece óbvio que o surgimento de uma nos faz propor um novo tipo de formação. Uma 
Universidade Popular não acontecerá por formação que desenvolva as diversas 
decreto. O caminho para sua edificação passa capacidades do ser, de maneira a construir um 
pela concepção de um projeto estratégico em sujeito histórico emancipado. Por isso 
que cada segmento social (organizações de buscamos uma formação humana que seja 
professores, de estudantes, de trabalhadores e omnilateral, em contraponto a formação 
os movimentos sociais populares) se 

unilateral (somente profissional) que temos 
reconheça, assuma como seu e lute para a 

hoje. A formação deve levar o individuo aos 
implementação de seus objetivos. Será um 

conhecimentos de cunho filosófico, biológico, 
processo permanente, que pode começar agora, 

político, cultural, técnico, justamente por mas só estará as vias de concretizar-se quando 
entender o homem como um ser total, também a sociedade brasileira estiver às 
plenamente capaz de desenvolver suas vésperas de outro sistema de relações sociais e 
habilidades, e não somente como um ser econômicas, transformação para a qual a 
profissional que será formado para gerir e universidade deve contribuir. 
reproduzir capital. A distância entre a sociedade que 

Desde já podemos aproveitar as brechas vivemos da que almejamos não deve, contudo, 
oferecidas por essa instituição para criar nichos frear nossa persistência em construir a 
de resistência, contraposição e propostas ao que Universidade Popular e em começar a levantar 
parece hegemonizado pelos interesses elementos para o necessário projeto estratégico, 
privados. Esses nichos podem tanto ser de que deve abarcar os diversos aspectos que a 

determinarão. Estes incluem as condições para coletivos estudantis e docentes quanto de 
o acesso universal, garantindo realmente articulações entre os diferentes setores 
igualdade de condições no ingresso e de interessados na construção da Universidade 
continuidade. Apontar outra perspectiva para as Popular.
políticas de assistência estudantil, que devem Para nós, o movimento estudantil só tem 
superar o atual formato assistencialista e sentido se trabalha nessa perspectiva de 
proporcionar ao estudante circunstâncias de, ao transformação, da sociedade e da universidade. 
aproveitar as diversas oportunidades de Por isso, deve estar emaranhado das causas 
desenvolvimento acadêmico, encontrar populares, entrelaçado com o povo, 
também as condições de contribuir para o intransigente na defesa dos interesses deste, 
desenvolvimento da universidade e garantir sua dentro e fora da universidade. Justamente pelo 
subsistência e permanência. Outro aspecto movimento estudantil ser um instrumento que 
importante é relativo ao financiamento, que não está atrelado aos arranjos institucionais da 
deve garantir autonomia na gestão de recursos, clássica universidade brasileira, tem caráter de 
pois só esta pode possibilitar o direcionamento vanguarda na luta da construção nacional de um 
da Universidade para as reais demandas da projeto estratégico de universidade popular e de 
sociedade. sociedade. Para isso, é preciso que deixe de se 

Para isso é necessário entender os ocupar das questões secundárias de mera auto-
chamados pilares da universidade (ensino, construção e comece a se preocupar com as 
pesquisa e extensão) de forma intrinsecamente táticas que irá adotar, daqui para frente, em prol 
conjugada, compreendendo que uma de uma sociedade para além do capital.
universidade voltada aos interesses populares 
não pode tratar o conhecimento de forma Convidamos-te a fazer conosco essa reflexão 
isolada do todo.  Deve considerar a história do e transformá-la em energia para lutar pela 
povo, desenvolver métodos de trabalho que criação da Universidade do futuro: livre, 
ajudem a organizá-lo tanto para a solução de emancipada e POPULAR!
suas demandas de sobrevivência quanto no 
avanço de sua consciência social. Ou seja, num Assinam esse documento: Airan Milititsky Aguiar 

(Ciências Sociais); Alex Renato da Silva (História); Ana processo que possibilite a utilização do 
Júlia Possamai (Relações Internacionais); Anaís conhecimento acumulado pela humanidade 
Medeiros Passos (Relações Internacionais); Ananda 

para a construção de novos homens e mulheres, Denardi Fernandes (Dança); Anderson Barreto 
motivados cada vez mais a contribuir para a (História); Ângela Marin Pertile (Pedagogia); Carlos 
emancipação humana. Alberto Perdomo Fazenda Junior (Educação Fisica); 

Carolina de Moura Gubert (Biomedicina); Caroline da A necessidade da transformação social 
Luz Maciel Cancelli (Enfermagem); Cássia Castilho 
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(Enfermagem); Cléber Melo da Silva (Pedagogia); Luiz Celso Sá F. Wolker “Piranha” (Educação Física); 
Daniele Cavichioli Barbosa (Agronomia); Diego Rafael Luna Mendes dos Santos (Jornalismo); Marcela 
Hoch de Menezes (Ciências Sociais); Diego Vitello Zimmermann Casal (Fisioterapia); Marina El Hajjar 
(História); Edmundo Hoppe Oderich (Agronomia); Meneghel (Educação Física); Marina Haase da Costa 
Ezequiela Scapini (Ciências Sociais); Fabiano Elias Franco (Psicologia); Martin Andrés Moreira Zamora 
Brunes (Ciências Sociais); Fernanda Valada Machado (Economia); Mateus Schneider (Geografia);Maurício da 
(Economia); Franco Machado (Geografia); Gabriela Silva Cesar (Educação Física); Paula Barcellos Finn 
Brum Rodrigues de Freitas (Enfermagem); Gabriele (Dança); Paula Britto Agliardi (Ciências Sociais); Pedro 
Pascoal dos Santos (Ciências Sociais); Gabriele Jongh dos Santos de Borba (Relações Internacionais); Pedro 
Pinheiro Bragatto (Enfermagem); Giovanni Francioni Silveira (Educação Física); Rafael Figueira Coelho 
Kuhn (Educação Física); Glauco Araujo (Ciências (Ciências Sociais); Renata Isoí Morais dos Santos 
Sociais); Guilherme Porto da Silva (Matemática); (Educação Física); Roberto Soares Francisco (Letras); 
Isabella Filippini (Educação Física); Janaíta Luana Rodrigo Baggio (Agronomia); Rodrigo Zuchelli 
Hartmam (Teatro); Joana Ludwig (Pedagogia); Joice (História); Talitha Raffo da Silva (Enfermagem); Tatiana 
Maciel de Oliveira (Ciências Sociais); José Guilherme Borin (Educação Física); Thaila Tancini (Enfermagem); 
Lima Rizzo (Economia); Juliane da Costa Furno Tiago Cortinaz (Pedagogia); Tiago da Silva Silveira 
(Ciências Sociais); Junior Goergen (Economia); Lauro (Economia); Vanessa Borowski Turcati (Educação 
Allan Almeida Duvoisin (História); Leonardo Trápaga Física); Vicente Cabrera Calheiros (Educação Física); 
Abib (Educação Física); Leyla Carine Bitdinger Vivian Portela (Educação Física).
Guimarães (Dança); Luciano Piazzetta Gysi (Educação 
Física); Lúcio Domingues Centeno (Ciências Sociais); 

Por uma universidade pública, gratuita, democrática, de 
qualidade e a serviço dos trabalhadores!

Inicialmente gostaríamos de saudar @s Enquanto isto, o mais recente escândalo 
participantes deste IV Congresso de Estudantes de corrupção do Senado no revela a verdadeira 
da UFRGS e nos apresentarmos: nós somos o face da nossa “democracia”. A quadrilha de 
coletivo de estudantes da UFRGS “Pode senadores, liderada por José Sarney, desfruta 
Chegar! – Oposição ao DCE”. Vamos dos privilégios do Congresso para empregar 
apresentar algumas de nossas idéias e buscar toda a família, viajar pelo mundo e gozar de 
dialogar com tod@s vocês, delegad@s e uma boa vida às custas dos impostos pagos com 
observadores deste Congresso, acerca da o suor do trabalho do povo brasileiro. Mais uma 
situação da educação pública de nosso país, vez, governo (PT, PMDB, PCdoB...) e oposição 
para que possamos unir esforços na defesa de de direita (PSDB, DEM...) orquestraram uma 
uma UFRGS pública, gratuita e de qualidade! verdadeira cerimônia para celebrar mais uma 

saborosa pizza, repartindo as fatias entre si. 
De pernas para o ar! Eles estão felizes, rindo e de barrigas cheias, 

satisfeitos com a ajuda fundamental 
Desde o segundo semestre de 2008, uma emprestada pelo presidente Lula para acabar 

forte crise econômica se abateu sobre o mundo, com a crise do Senado. Só para termos uma 
fazendo o sistema econômico mundial mostrar idéia, a manutenção do Senado custa R$ 2,4 
sua verdadeira face. Só no início deste ano, bilhões aos cofres públicos. Esta instituição 
4.270 trabalhadores foram demitidos na antiga falida só serve para fazer a festa da família dos 
estatal Embraer. Enquanto isso, o que vemos “Sarneys” e a miséria do povo brasileiro.
são governos fazendo de tudo para ajudar os Aqui no RS, a situação é a mesma. Há 
banqueiros e as grandes empresas, a quem já muito tempo assistimos às peripécias da 
repassaram uma “ajuda” de R$ 160 bilhões. governadora Yeda, a campeã do sucateamento 

Diante disto, nos resta a seguinte dos serviços públicos do Estado e repressora 
pergunta: como isto afeta a nossa vida, a nossa dos movimentos sociais. Recentemente, foi 
universidade? Somente no primeiro semestre desmascarada pelo MPF ao ser indiciada como 
deste ano, o Governo Federal cortou mais de R$ chefe de quadrilha no estado. Aqui também a 
2 bilhões do orçamento do Ministério da mesa já está sendo posta para mais uma rodada 
Educação. Também nos últimos meses, a gripe de pizzas. A recém criada CPI não vai levar 
suína (H1N1) deixou às vistas a tremenda Yeda e seu governo ao impeachment. 
precarização da saúde pública. Mais um triste 
recorde para o Brasil: somos os campeões em Nosso programa para combater a 
números de mortes, passando de 560. corrupção:
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       · Fora Sarney! Pelo fim do Senado significou o mais duro ataque ao ensino 
corrupto! Por uma câmara única! superior público jamais realizado. Abaixo 

· Fora Yeda! Por novas eleição já! segue algumas das principais medidas desta 
Reforma:A universidade de ontem... 

Na América Latina, as universidades PROUNI (Programa Universidade para 
cumpriram um papel de subordinação às Todos) – Em troca do oferecimento de bolsas 
potências de sua época até o início do século de estudo nas universidades privadas, o 
XX. Porém, a luta do movimento estudantil governo concede isenção fiscal a essas 
latino-americano e o movimento deflagrado a instituições. Contudo, se arrecadasse estes 
partir dos estudantes de Córdoba, na Argentina, impostos, a cada 1 vaga do PROUNI, poderiam 
garantiram inúmeras conquistas rumo à ser abertas 3 novas vagas em universidade 
autonomia da produção de conhecimento no públicas.
Ensino Superior. Isso significou um importante 
passo rumo à soberania nacional, pois EAD (Ensino à Distância) – Mais uma medida 
possibilitou o avanço tecnológico e científico. que compromete a qualidade e o papel da 

univers idade públ ica ,  t ravest ida de ...e a Universidade de hoje!
democratização do acesso. Além de acabar com 

Contudo, as políticas neoliberais 
a relação professor-aluno, o EaD compromete a 

procuram reestruturar o nosso ensino superior e 
qualidade de ensino, destruindo o tripé ensino-

submetê-lo aos interesses do capital. A partir de 
pesquisa-extensão.

meados da década de 80, o Banco Mundial 
começou a orientar os Planos Educacionais dos 

REUNI – Visa a ampliação do número de 
países “em desenvolvimento” calcado em 

vagas nas universidades federais em 
alguns pilares: 

detrimento da qualidade do ensino, uma vez 
1° - o ensino superior nos países 

que não há recursos financeiros suficientes. 
periféricos deveria estar dissociado da 

Detalharemos melhor o REUNI em nossa outra 
produção de conhecimento. Ou seja, deveria 

tese a este Congresso, intitulada “Em defesa 
ser apenas formador de mão-de-obra 

da Universidade Pública: derrotar o REUNI 
qualificada e barata, sem produção de 

e os demais ataques à Educação!”.
conhecimento.

2°- era preciso ampliar o acesso ao 
Para piorar... a Universidade em tempos de 

ensino superior, visando somente a formação 
crise!

mão-de-obra qualificada e barata.
3° - o Plano do Banco Mundial previa a 

Devido à queda na arrecadação, o 
necessidade de garantir mecanismos através 

governo cortou R$ 2 bilhões, o equivalente a 
dos quais as empresas transnacionais pudessem 

10,6% do orçamento não obrigatório da 
financiar pesquisas em determinados centros 

educação. Mas Lula não cortou um centavo do 
de excelência, comprometidos com a produção 

orçamento destinado ao pagamento dos juros 
de conhecimento a serviço do mercado.

da dívida interna e externa e, desde o início da 
Este Plano começou a ser aplicado no 

crise, já foram mais de 160 bilhões distribuídos 
Brasil com força na década de 90. Ao longo do 

para banqueiros e empresários.
governo FHC, as universidades particulares 

Os cortes de verba do governo vão se 
cresceram descontroladamente, enquanto as 

fazer sentir em toda a educação pública. O 
universidades públicas viveram cortes de 

ensino médio, onde já faltam recursos e 
verbas sistemáticos, buscando financiar-se pela 

professores, vai piorar ainda mais. No ensino 
captação de recursos privados oriundos das 

superior, o corte de verbas irá prejudicar ainda 
fundações de “apoio”. Esse mecanismo 

mais a já precarizada expansão de vagas do 
permitiu ao governo FHC cumprir boa parte da 

REUNI. Devemos exigir de Lula que não corte 
agenda neoliberal para o ensino superior. 

nenhum centavo da educação pública! 

A Universidade que queremos!O governo Lula seguiu aprofundando a 
política neoliberal de FHC. A Reforma Ao defendermos o nosso projeto de 
Universitária de Lula (conjunto de medidas universidade, buscamos resgatar a nossa 
provisórias, decretos e projetos de lei) memória do movimento estudantil, não só a 
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nossa, brasileira, mas a de todos os nossos o mercado. Apenas assim a universidade pode, 
irmãos latino-americanos. Nos inspiramos, por de fato, ser um instrumento de transformação 
exemplo, nos nossos colegas de Córdoba que, social. 
através de um levante em 1918, conquistaram 
pela primeira vez em nosso continente a Nosso programa para a educação não pagar 
paridade nos órgãos dirigentes da universidade, pela crise:
a autonomia universitária, o ensino laico e a 

· Nenhum centavo a menos para a educação cátedra livre. Coerentes com a história do nossa 
pública! Não ao corte de 10,6% do orçamento continente, defendemos uma universidade:
da educação!

Pública, gratuita e de qualidade: a educação é 
· A educação não vai pagar pela crise! 10% do um dever do estado. O governo arrecada 
PIB para a educação já!centenas de bilhões através do orçamento 

federal, contudo, hoje se gasta no Brasil 12 · Não a Reforma Universitária de Lula e do 
vezes mais financiando a crise americana do Banco Mundial! 
que com a educação pública. Se o governo 

· Em defesa da expansão com qualidade! Não 
tratasse a educação como prioridade e 

ao REUNI de Lula!
investisse 10% do PIB na educação, em menos 

· Fim do Ensino à Distância! Abertura de uma década haveria vagas de qualidade nas 
imediata de vagas presenciais para os alunos do universidades públicas para todos os 
ensino à distância!concluintes do ensino médio.

· Cotas raciais e sociais nas universidades Autônoma: a produção de conhecimento 
públicas!científico não deve ser cerceada pelo estado. A 

universidade deve ter autonomia para que ela · Assistência estudantil com rubrica própria 
própria defina como irá gastar seus recursos, o que garanta creches, bandejão, alojamento, 
currículo de seus cursos, o desenvolvimento de bolsas, passe-livre e etc!
suas pesquisas e projetos de extensão. O 

· Redução e congelamento de mensalidades já!financiamento público é condição necessária 
para a autonomia, pois sem ele as universidades · Nenhum centavo a mais para os tubarões de 
realizam apenas as pesquisas financiadas pelas ensino! 
grandes empresas, enquanto sua função deveria · Abertura das contas das universidades 
ser a de produzir conhecimento a serviço da privadas!
maioria da população.

· Estatizar as universidades privadas em crise 
Democrática: os estudantes e trabalhadores já!
são parte da construção do saber e devem ser 

· Fim do PROUNI! Através dos recursos parte do governo da universidade. Não há 
obtidos, transferir imediatamente todos os razões para os docentes administrarem as 
estudantes do PROUNI para as universidades universidades tomando todas as decisões, 
federais!enquanto que os servidores técnico-

administrativos e os estudantes não têm poder · Nota Zero para o ENADE\SINAES! Por uma 
de decisão no interior da universidade. Hoje na avaliação de verdade!
maioria dos órgãos colegiados os professores 

· Fim das Fundações Privadas!
possuem 70% das cadeiras e os estudantes e 

· Eleições diretas e paritárias para reitor! Fim funcionários 15% cada, assim como nas 
da lista tríplice! Paridade nos órgãos colegiados eleições para Reitor é esta proporcionalidade 
já! que vigora.

A serviço dos trabalhadores: eles são a 
Uma universidade que discuta as opressões!maioria do povo brasileiro e são eles que 
Negros e Negrassustentam, através do seu trabalho e impostos, a 

universidade pública. A universidade deve 
É impossível pensar na universidade servir os trabalhadores e o povo explorado, 

sem levar em consideração que em nosso país se rv indo  como ins t rumento  para  a  
os negros são maioria e, mesmo assim, uma transformação social e a soberania nacional, ou 
ínfima parcela tem acesso ao ensino superior. ela será um instrumento a serviço das elites 
Aqui na UFRGS, o debate sobre a questão conservadoras, produzindo conhecimento para 
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racial ainda é muito atrasado. Após a aprovação Na nossa sociedade, é muito difícil para 
da política de cotas raciais, pouco se avançou um deficiente físico concluir o ensino médio. 
nessa questão. Tendo em vista esta situação, Quem dirá entrar numa universidade pública. 
precisamos realizar verdadeiramente o debate Os pouquíssimos que conseguem entrar, se 
sobre a questão racial e dar uma reviravolta na deparam com uma estrutura totalmente 
nossa atuação. Neste sentido, propomos: desprovida de recursos e inacessível. Por isso, 

defendemos:
·Lutar por punição a toda e qualquer atitude · Cotas a favor da inclusão de deficientes 

racista! físicos na UFRGS
·Pela inserção da cultura do povo africano 

· G a r a n t i r  a  a c e s s i b i l i d a d e !  nos currículos e dentro da universidade! 
Reestruturação dos espaços físicos da ·Garantir a manutenção e ampliação das 
UFRGS!cotas raciais! 

·Realizar no próximo ano o 1° Encontro de 
Negros e Negras da UFRGS! Coletivo Pode Chegar – Setembro de 2009

Amanda Caroline Borges; Ana Natacha Marins; 
Anderson Castro de Oliveira; Andréia Raupp; Aryanne 

Mulheres Cristina Torres Nunes;Aylu Duarte Acosta; Bernardo De 
Carli; Bianca Todeschini; Bruna D'Avila Saldanha; O machismo, presente historicamente 
Bruna Emerim Krob; Bruna SelauCarina Machado 

em nossa sociedade, também se expressa dentro Paludo; Cristiano Schuwedler; Demetius Ricco Ávila; 
da universidade. Constatamos isto ao ver que as Dionysius Dias de Mattos; Everton Mello Rocha; 

Fabiane de Oliveira; Gabriea Carvalho Nascimento; mulheres têm mais dificuldade de ingressarem 
Gabriel Peralta; Gabriele Pascoal dos Santos; Giany e concluírem seus cursos, principalmente as 
Rodrigues; Giliam V. Dias Cidade; Graciela Palácios; trabalhadoras, pela ausência de políticas de 
Guirá Borba de Godoy Guimarães; Gustavo Rotumo da 

assistência, como moradias para as mães Rosa; Jessica Campos Nucci; João Roberto Borba; Joel 
estudantes e seus filhos e creches para estes, Luis Melchiors; Jonas Cortez Stenger; Leandro 

Boaventura; Leandro Roberto Martins Rocha; Lisiane auxílio ginecológico, e um longo etc. 
Cardoso; Lucas Sena; Priscila Alves Rodrigues; Carla 

Deficientes Rosane da Cruz.

Em defesa da Universidade Pública: derrotar o REUNI e os demais 
ataques à Educação!

O governo Lula, através da Reforma federais do Brasil, sem diálogo nenhum com a 
Universi tária,  acelerou o ataque às comunidade acadêmica, e adota duas medidas 
Universidades Públicas e, consequentemente, o centrais:
seu sucateamento. Com isso, o governo 
fortaleceu a ligação do ensino público com as 1) aumento de 80% do número de alunos por 
grandes empresas e priorizou investimentos no professor na graduação, atingindo a média 
ensino privado. de 18/1;

O REUNI é mais um grande passo na Hoje no Brasil, há cerca de 10 estudantes para 
continuidade dessa lógica, que precariza a cada professor (10/1). O aumento desta relação 
educação e desmonta a universidade pública implica na superexploração dos docentes, em 
brasileira. salas de aula lotadas e na criação de cursos de 

Esta tese busca desenvolver alguns curta duração e precarizados. Além disso, o 
aspectos que dizem respeito ao REUNI na REUNI desconsidera o tripé da universidade, 
UFRGS, bem como apontar medidas pois incentiva a contratação de professores 
necessárias para defendermos a universidade substitutos, que não podem trabalhar com 
pública deste e dos demais ataques. pesquisa e extensão. Eles somente podem 

lecionar.

O que é REUNI
2) elevar a taxa de conclusão média dos 
cursos de graduação (TCG) em 90%.É o Decreto 6.096 de abril de 2007, que foi 
Dessa forma, o REUNI resultará na criação de imposto pelo Governo Lula às universidades 
mecanismos de aprovação automática nas 
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universidades públicas, algo bastante comun aula por ambientes virtuais, para liberar 
nas escolas públicas. estrutura e professores, pois um só docente 

pode atender a centenas de alunos de uma vez 
Para que as universidades cumpram só.

estas metas, o governo ofereceu um acréscimo 
nas verbas, que está subordinado ao orçamento Tecnólogos
do MEC. Entretanto, os recursos prometidos No projeto do REUNI da UFRGS, está 
não são suficientes para manter um ensino de prevista a criação de uma série de cursos 
qualidade e, para piorar, sequer estão técnicos com status de graduação (tecnólogos), 
garantidos. porém de ensino aligeirado e voltado para o 

mercado de trabalho, dirigidos para os setores 
de baixa-renda da população, que tem uma forte REUNI na UFRGS:
demanda de acesso ao ensino superior.

É o caso do Bacharelado em Química O reuni na UFRGS foi elaborado 
Industrial, da Engenharia Física, e  dos visando atingir as metas globais de expansão 
Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e impostas pelo governo Lula. 
Tecnologia na Escola de Engenharia, que se Para isso, serão criadas 1.456 vagas 
dividirá em quatro perfis de tecnólogos. Assim, presenciais até 2012. Isso representa um 
caminhamos para nos tornarmos verdadeiros aumento de 34% das matrículas. Ou seja, passar 
“escolões” de ensino.de 23 mil estudantes na graduação para 30 mil. 

Também já há vários casos de institutos 
que optaram por mudanças curriculares a fim de A TCG (Taxa média de Conclusão nos 
diminuir o tempo de graduação do estudante, Cursos de Graduação) está em torno de 65%. O 
transformando cadeiras obrigatórias em objetivo é elevá-la para 80% até 2012.
eletivas, medidas que visam diminuir a evasão, 
mas que acabam comprometendo a qualidade A UFRGS pediu, até 2012, R$ 
do ensino.223.102.000,00 (223 milhões) para atingir 

estas metas Mas a própria reitoria admite que, 
A Falta de Professores e Servidoresmesmo recebendo integralmente o valor 

Hoje há cerca de 386 docentes pedido, este será insuficiente e a universidade 
substitutos, que corresponde a 23% dos 2.086 terá que buscar outras formas de financiamento, 
professores. O REUNI na UFRGS prevê a o que abre mais brechas para a entrada de 
contratação de 410 professores. Mas, a maioria recursos privados. 
destes serão substitutos, sem dedicação 
exclusiva.Então, imaginem como ficará a situação 

E m  r e l a ç ã o  a o s  t é c n i c o -da universidade depois do REUNI, com 
administrativos, a situação é ainda pior. Hoje já insuficiência financeira e 34% a mais de 
existe um déficit de aproximadamente 700 matrículas? A resposta é clara e já sentimos seus 
servidores, de um quadro de 2460. O projeto do efeitos: mais filas nos RUs, agravamento do 
REUNI na UFRGS prevê a contratação de 360 déficit de professores, funcionários, livros, 
novos servidores, que mal cobre a metade do materiais de laboratório, assistência estudantil e 
déficit atual estimado. Nos próximos 10 anos, um longo etc.
cerca de 40% dos servidores irão se aposentar,  
ou seja, o REUNI vai agravar este déficit.Veja como serão cumpridas as metas do 

REUNI em nossa universidade:
Assistência Estudantil.

A evasão, em determinados cursos, Ensino à distância
atinge 50%. Uma das principais causas para A meta do REUNI na UFRGS, para 
esta taxa é a falta de assistência estudantil. aumentar a oferta de vagas, é utilizar a educação 
Faltam creches para os filhos de alunas, vagas à distância em 50% das disciplinas/turmas dos 
n a s  c a s a s  d e  e s t u d a n t e  ( t e m o s  cursos de graduação, atingindo, portanto, 1.660 
aproximadamente 500 vagas, no total), a bolsa disciplinas em EaD até 2012. Sendo 15% delas 
permanência é uma miséria precarizada e não totalmente à distância e o restante varia entre 
garante a nossa permanência, as filas nos RUs 35% a 50% de disciplinas à distância. A 
são gigantescas e etc.UFRGS substituirá significativamente a sala de 
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pormenores.A ampliação de vagas imposta pelo REUNI 
agravará ainda mais estes problemas, uma vez 
que não garante as verbas necessárias para O que fazer para defender a 
termos qualidade. Diante de tudo isso, universidade pública deste ataque?
exigimos:

Somente com muita organização e 
· Mais verbas para q assistência mobilização conseguiremos defender a 

estudantil! universidade. Se antes lutávamos para que 
· Pelo imediato aumento das bolsas nossa universidade não aderisse ao REUNI, 

Permanência! Salário mínimo e vale hoje sabemos que a luta é contra a sua aplicação 
transporte para bolsistas! nas unidades. E não importa o quão progressiva 

· Pe la  transformação das  bolsas  pareçam as medidas postas em pauta, temos 
permanência e REUNI em bolsas de claro que o REUNI está a serviço de um 
pesquisa ou extensão, nas áreas de interesse sucateamento ainda maior da nossa educação. 
do estudante! Portanto, devemos nos opor a toda e qualquer 

· Pela construção da casa do estudante no proposta que venha no sentido de aplicar o 
campus do vale! decreto!

· Que as estudantes com filhos possam  
residir nas casas! · Queremos expansão de qualidade! Não 

· Pela construção de creches para filhos de ao REUNI de Lula! 
estudantes! · Contra toda e qualquer medida que 

· Queremos a ampliação do RU do vale já! venha no sentido de reforçar o REUNI!
· Não aos Tecnólogos!

.Como se portou nosso DCE perante a · Não a criação de cursos novos sem 
demanda social e estrutura necessária para implementação do REUNI?
garantir a qualidade!

Perante um ataque tão brutal como é o ·  Pela abertura imediata de concursos 
REUNI, o DCE simplesmente se calou. Por mais públicos para professores e servidores!
que no discurso expressasse uma opinião contrária · Queremos professores com dedicação 
ao decreto, na prática fez eco ao discurso da UNE e exclusiva, fortalecendo o tripé ensino-
do Governo, que dizem que devemos disputar o pesquisa-extensão!
REUNI por dentro, sem se opor a ampliação de · Abaixo os EADs! Por uma educação que 
vagas. Um verdadeiro desserviço aos estudantes da 

privilegie a relação direta com a 
UFRGS!

universidade!Os representantes discente do DCE 
· Não às mudanças curriculares do votaram a favor da criação do curso de Análise de 

REUNI!Políticas e Sistema de Saúde, um tecnólogo 
vinculado a Escola de Enfermagem. Ainda nesta 

DCE da UFRGS: romper com a UNE mesma votação, foram favoráveis a expansão de 
vagas de praticamente uma dezena de cursos, como já! 
o Design e Nutrição, que são cursos novos e que já 
não possuem estruturam alguma. Desde que Lula chegou à presidência, a 

Agora em julho de 2009, votaram a favor da 
União Nacional dos Estudantes, a UNE, passou 

criação do curso de graduação de Serviço Social – 
de malas e cuias pro lado do governo. É Bacharelado, proposto pelo Instituto de Psicologia e 
financiada diretamente por ele e por isso que demandará estrutura física e humana das quais a 
mesmo defende os projetos de Lula nas salas de universidade não dispõe. Mais um curso precário do 
aula.REUNI. 

Para piorar ainda mais, se abstiveram nas Mas os estudantes, a revelia desta 
votações, ainda em julho, da criação dos cursos de entidade, protagonizaram no primeiro semestre 
Bacharelado em Políticas Públicas (tecnólogo do de 2007 uma grande onda de ocupações de 
IFCH), Tecnologia em Química Analítica reitoria, que começou com a da USP e se 
(tecnólogo do Instituto de Física) e ainda outras espalhou pelo resto do país. 
votações importantes do ponto de vista da aplicação Já no segundo semestre de 2007, a UNE se uniu 
do REUNI.

à Polícia Federal para impedir que os estudantes 
Um discurso contrário no plano do macro, porém, 

se manifestassem contra o decreto REUNI, uma prática que beira a defesa do REUNI nos seus 
cumprindo seu papel de cão de guarda do 
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Governo Lula nas maiores universidades do delegados, 90% do congresso votou a 
país. construção da ANEL.

Com isso, várias entidades estudantis A ANEL tem um modelo organizativo 
combativas iniciaram um progressivo totalmente diferente do da UNE, pois é formada 
movimento de ruptura com esta entidade. Foi por um colegiado de entidades, cujas 
assim em inúmeros DCEs do país, como a USP, representações são escolhidas na base das 
a UFMG, UFRJ e várias entidades de base, DAs próprias entidades e cujos mandatos são 
e CAs e Executivas de curso. revogáveis a qualquer momento. Também não 

Cada vez mais a UNE se encontra fecha as portas para aqueles estudantes e 
desmoralizada perante o movimento estudantil. entidades que ainda constroem a UNE. É aberta 
É necessário aprofundar o processo de ruptura a todos que quiserem participar.
com esta entidade, a fim de livrar o ME das Os espaços da ANEL são suas 
amarras do governo. Assembléias Nacionais, que ocorrem de dois 

O DCE da UFRGS hoje é o que em dois meses, as Assembléias Estaduais, que 
sustenta a UNE na UFRGS, pois constrói intercalam as nacionais e o Congressos 
esta entidade enquanto um fórum Nacional, que ocorrerá de dois em dois anos.
privilegiado do movimento estudantil, Lembrando que a ANEL está em 
mesmo com toda burocratização e construção e o modelo organizativo pode, 
direitização. Participam dos congressos e ainda, ser aperfeiçoado coletivamente.
cumprem um papel lamentável de gerar Achamos fundamental que o nosso DCE 
ilusões de que esta entidade é resgatável para participe das instancias da Assembléia 
a luta. Nacional dos Estudantes – Livre, pois reunirão 

Portanto, o movimento estudantil da centenas, milhares de lutadores de todo país, 
UFRGS, deve se posicionar contra a que não encontram mais espaço dentro da UNE 
permanência do DCE nesta entidade para organizar suas lutas. É um espaço aberto, 
burocratizada. democrático e legítimo do movimento 

estudantil combativo. O DCE não pode ficar de 
· Romper com a UNE, inimiga do fora.

Estudante!
· Construir a ANEL como uma alternativa 

de luta dos estudantes! Que DCE participe Assembléia Nacional dos Estudantes – 
de seus fóruns enviando delegados!Livre: uma alternativa de luta à UNE.

Coletivo Pode Chegar – Setembro de 2009
Para além do debate de romper com a Luciana Tyska de Moraes; Luciane Santos da Veiga 

UNE, precisamos construir uma entidade Machado; Luis Felipe Schmitz; Luisa Depieri Amorim; 
Luiza Mattos Domingues Coan; Maíra Teixeira própria dos estudantes, para fortalecer as 
Cordeiro; Marcelo Gala; Marcos Machado Duarte; mobilizações que vierem e articular as lutas 
Mariana Depieri Amorim; Mariana Terra Teixeira; 

nacionalmente. Uma entidade que represente, Marília Martins de Moraes; Martina Pereira Gomes; 
de fato, os nossos interesses, que seja Matheus “Gibi”; Matheus Pereira Gomes; Murilo Peres; 
independente de partidos e governos, Myrela Leitão Barros; Nathália Luísa Giraud Gasparini; 

Nei Antonio Caini; Padilha; Patrick Kloeckner; Paulina comprometida com a defesa da qualidade da 
da Costa Amara; Pietra Vargas Aliardi; Raul Costa de educação pública do país.
Carvalho; Sabrina André Rosa; Sara Oliveira Pinheiro; 

No Congresso Nacional de Estudantes Saulo Lorenzi; Tatiele Martins Ferrari; Thiago José 
ocorrido no primeiro semestre deste ano, demos Ventura de Mattos; Thiago Medeiros Magnus; Tiago 
um passo importantíssimo na construção desta Karlan; Vanessa Vidor Duarte; Vinicius dos Santos Dias; 

Roberta Spessatto da Silva; Michel Houli Filho.ferramenta de luta. Com mais de 1400 

TESE do Movimento Contestação/ Coletivo Nacional Levante!

A Universidade que temos, pelo  que lutamos e o que queremos...

Quem somos? preconceitos e discriminações, sejam eles de 
Somos jovens que querem transformar raça, sexo, gênero, religião ou classe social. 

o tédio em melodia, que não aceitam Lutamos contra a globalização das misérias, 
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Quem somos? conhecido "Univ. Nova", se tratando da 
Somos jovens que querem transformar substituição de cursos tradicionais por Ciclos 

o tédio em melodia, que não aceitam B á s i c o s ,  c r i a n d o  u m  b a c h a r e l a d o  
preconceitos e discriminações, sejam eles de interdisciplinar de vies generalista. Onde ao 
raça, sexo, gênero, religião ou classe social. conclui o Ciclo de três anos não se teve uma 
Lutamos contra a globalização das misérias, formação na área, uns seguem para a pesquisa, e 
guerras, injustiças, lutamos contra o outros ficam sem contato com pesquisa ou 
capitalismo. Somos quem não se cala, não baixa extensão. 
a cabeça, não se rende nem se vende e luta por O importante sobre o REUNI, já 
mudanças dentro e fora da UFRGS. Somos aprovado em todas as 53 IFES, inclusive na 
estudantes e trabalhadores, unidos num UFRGS, é entender a função que ele cumpre no 
movimento de levante e contestação contra Sistema. A Univ. baseada no tripé como 
injustiças do mundo e por uma sociedade onde determina a Constituição, é considerada muito 
não existam nem explorados nem exploradores, cara para países periféricos como o Brasil, e sob 
nem oprimidos nem opressores. Temos fome de a ótica do Estado mínimo, os IFES devem ser 
igualdade e sabemos que é preciso reencantar o reduzidos a uns centros de excelência. 
Mov. Estudantil para construirmos as Ampliação de vagas, mas com a devida 
mudanças necessárias. Um novo tipo de M.E., qualidade e assistencia para que @s estudantes 
que seja plural, autonômo, humano e presente não apenas entrem, mas se mantenham-se nela. 
nas lutas populares. Os cursos noturnos deviam ser prioridade  a fim 

d@s trabalhadores poderem estudar. Por isso, 
1) Univ. Brasileira: Conjuntura e de jeito nenhum somos contra a apliação de 

Perspectivas vagas e popularização das IFES, somos 
O Modelo de expansão do Governo contra a maneira que esta sendo feita atraves 

Lula: REUNI  e IFET do REUNI.
A politica de educação implementada A resistência aoprojeto se deu nas 

pelo Lula manteve orientação privatista, diversas ocupações de reitorias por todo país 
neoliberal dos governos FHC e o receituario de em 2007 e atos políticos nos CONSUNs. Essas 
organismos internacionais como o FMI. No mobilizações mostraram que a aprovação de 
Ens .  Super io r  essa  lóg ica  a taca  a  tais projetos se deu antidemocráticamente, em 
indissociabilidade do tripé,  priorizando o alguns casos até com violência policial contra 
ensino em detrimento, da pesquisa e extensão. os estudantes. Na UFRGS a aprovação foi feita 
A concretização das medidas se da ao criar o numa sessão secreta do CONSUN com a 
REUNI e o IFET, acentuando o processo de reitoria cercada pela policia federal. 
desmonte das IFES como centros de produção 
de conhecimento onde fica reservado a umas Centros de excelência x Escolões 
Universidades, enquanto a maioria serO Alguns grupos já admitem um recuo na 
REUNI se propõe a ser um plano de apoio a luta contra o REUNI, mais ainda se observamos 
projetos de expansão e reestruturação, onde as ações concretas de aberturas de novas vagas 
dado a escassez de verbaá somente de ens. e que estão ocorrendo, não é fácil defender que 
formação profissionalizante de curta duração. devemos resistir a esse processo. Em algumas 

O REUNI se propõe a ser um plano de IFES (UnB, UFRJ, UFRGS e UFMG) está 
apoio a projetos de expansão e reestruturação, sendo promovido o "bom" do REUNI: 
onde dado a escassez de verbas para a educação expansão mais preocupada com a qualidade 
durante os anos 90, as universidades se sentem que na maioria das outras IFES. Onde a 
forçadas a disputar essas verbas públicas. Essas pontuação da CAPES dira qual vão ser as 
verbas não passam de 20% do orçamento, estão "melhores" com condições para sua expansão, e 
condicionadas ao cumprimento de algumas as escolas restantes amargaram com a precaria 
metas: ampliação da aprovação para 90%; expansão. Quantas das 53 IFES serão 
quase duplicação do número da relação expandidas com mínimo de controle? 
professor/aluno, de 1/12 para 1/18. Isso tudo em Considerando a perda de qualidade da 
apenas 5 anos! formação, com cursos breves, sem estrutura e 

A única maneira de concluir essas metas assistência, o resultado do REUNI será bem 
seria através da “diversificação das negativo, o que nos leva a crer na importância 
modalidades de graduação” ou como ficou da defesa de uma outra Ref. Universitária 
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que amplie sim a universidade e promova a reformas a serviço do mercado, da 
democratização de seu acesso, mas sem que desregulamentação do trabalho e alienação dos 
paguemos o preço da perda de balizadores. cursos das IES. 

Além disso, com a crise econômica A Reforma apresentada em Córdoba, e 
ainda em seu início, e a consequente baixa reivindicada nos protestos europeus de 60, é 
expectativa de crescimento econômico em radicalmente oposta a essas “Reformas”. 
2009, fica difícil imaginar que as IFES terão de Aquelas lutas eram por um acesso ao 
fato um processo de expansão como o conhecimento, não às matrículas. Para 
prometido pelo REUNI. libertar os jovens da exploração do trabalho 

que seus pais sofriam, e não formá-los em 
Fim do vestibular?! Não. Novo profissões alienadas. Com intuito de organizar 

ENEM para o velho vestibular. a Univ. como um quartel de utopias e 
Longe de acabar com o vestibular, o dedicação a luta pelo fim das guerras 

MEC apenas tenta dar alguma utilidade para o imperialistas, da opressão aos povos e aos 
exame nacional. A forma de adesão ao Novo trabalhadores. Uma Ref. Universitária capaz 
ENEM cria mais uma etapa para a entrada do de libertar, democratizando a nível profundo as 
estudante na IES longe de facilitar seu acesso. estruturas da sociedade.

O fim do vestibular só se dará na Democracia na Universidade: 
medida em que o número de vagas ofertadas paridade já!
nas IES for a mesma ao número de candidatos 

No pensar um projeto de Univ. Popular vindos do Ens. Médio. Deveria haver um 
é inadimissivel não radicalizarmos a processo de expansão do ens. público onde se 
democracia nas instâncias de decisões internas universalizasse o acesso ao Ens. Superior. 
e questionar o 70/15/15. Precisamos discutir Defendemos a Univ. como um direito de todos 
paridade nas representações das categorias e e obrigação do Estado. Se é direito, não 
avançar ao 33/33/33. Esbarramos na precisamos nos mostrar aptos a usar. 
dificuldade de como funciona o feudo Simplesmente devemos acesa-lo!
universitario que se mantem estatico, firme e 2) Universidade Popular e a 
forte com a benção do MEC que respalda a Educação Superior no Século XXI.
“injusta” proporção do peso das decisões. A educação é um dos instrumentos de 

transformação social, ainda mais diante de uma Fora das IFES as Fundações de 
sociedade que fortemente preza o consumo e o Apoio de direito privado! 
lucro, acima de tudo. Por isso defendemos a 

Os constantes escandalos de corrupção 
educação pública, popular, gratuita e de 

envolvendo as Fundações, só vem a reafirmar 
qualidade. Onde a Univ. contribua para o fim 

nossa luta contra estas, aqui temos o exemplo 
das desigualdades sociais e seja responsavel de 

da FAURGS que esta envolvida nos escandalos 
em seu cerne propulsionar uma produção de 

de corrupção ao Detran e o Gov. Yeda. 
conhecimento referenciado socialmente e não a 

As Fundações se instalam nas IFES, partir do que o mercado quer. 
gerem os recursos desta fazendo o meio de 
campo com o capital privado e as Inst. públicas, Uma luta pela transformação 
criando possibilitando a lógica de mercado. radical: Ref. Universitária que queremos! 
Uma Univ. Popular tem que ter autonomia para Não defendemos qualquer Ref. 
produzir conhecimento, que se vincule as reais Universitária, mas sim uma Reforma que 
necessidades sociais e vise a emancipação.contribua para o fim das desigualdades e 

Lutas a travar na Universidade e na produza um conhecimento voltado para os 
sociedade!interesses da população como um todo. 

A Reforma do primeiro mandato do 
Na busca da sociedade mais justa e para Gov. Lula, assim como o REUNI, tem 

se chegar na Univ. Popular que almejamos, não diferenças entre si. O REUNI promove a 
podemos fazer com que as pautas internas se expansão pública, enquanto que a Reforma de 
desvinculem das lutas externas a Univ. assim Lula promove a regulamentação e apoio do ens. 
como o conhecimento produzido. Só privado. Mesmo assim, sua principal 
chegaremos lá se dermos importancia as identidade (e principal motivo de nossa 
bandeiras expecificas das aréas e a formulação rejeição a elas) é o fato das mesmas serem 
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das expecificidades. Precisamos dialogar com a Saúde é direito, não mercadoria! Pela saúde 
comunidade e com os Mov. Sociais. Se fazendo pública e de qualidade: 100% SUS!
necessario nessse proximo periodo e sempre Descriminalização do uso da maconha
que a Univ. seja o cerne da produção de Fora Yeda, Impeachment Já! Pelo fim do 
conhecimento que vise a emancipaçção social e desmonte da educação, da corrupção, e da 
a coloboração as lutas atraves da efevercencia repressão aos movimentos, etc.
de ideias.  O Petroleo e o Pré-sal tem que ser nosso e 

público! Não a PetroSal! Investimentos em 
Os combates a que continuamos a travar, incentivo a pesquisa de energia alternativa e 

dentro e fora dos muros da UFRGS rumo a não poluente. E imediatamente o preço do 
uma Universidade Popular para o Seculo transporte público seja congelado, passe livre 
XXI são: em nível nacional aos estudantes e 

desempregados. 
Contra a barbarie do Sistema Capitalista! Fora FAURGS! Adiministração dos 
Contra os pobres pagarem pela Crise recursos pela UFRGS!

economica!

Direito a Educação pública: Eu pago, não Contra o desenvolvimento insustentáve do 
mundo! Por uma Univ. ecologica como politica 

deveria. Educação não é mercadoria!administrativa da UFRGS! Fora Copo plástico 
Radicalização da democracia dentro na do RU!

universidade: Paridade já!Pela soberania Alimentar dos Povos
Pela Reforma Agrária Já! Acesso e permanencia na Universidade! 

Ampliação dos RU's Já!
Pelo direito a cidade e a moradia. 

Pela Casa de Estudantes do Campus do 
Reforma Urbana já! Vale!

Em defesa de uma sociedade mais justa Contra o racismo, xenofobia, homofobia, 
lutamos por uma Universidade popular, 
pública, gratuíta, de qualidade e referenciada e qualquer tipo de preconceito e opressão!
socialmente! 

Por uma Universidade feminista! A nossa luta é nacional!
Sobre o M.E. Nacional, acreditamos que Mulheres no movimento transformam a 

muito pouco vai mudar na universidade que 
vivemos se não travarmos nossas lutas também Universidade e acabam com o machismo. 
na esfera nacional, articulando DCEs, 

Pela creche, assistência saúde e ouvidoria! Executivas de curso e estudantes de todo o país. 
Por uma Universidade negra e indigena e Para isso precisamos rearticular uma unidade 

sem racismo! Pelo aprimoramento da politica dos lutadores independente de sua entidade 
de Cotas! nacional. A criação de um Fórum nacional 

com estudantes, aliado aos professores e Pelo Direito à Diferença: Acessibilidade!
técnico que não aceitam os rumos que a Pelo direito a vida em defesa dos Direitos 
universidade brasileira tem tomado é Humanos! 
necessária. 

Apesar da propaganda entusiasta do Contra criminalizaçãio da pobreza e dos 
governo Lula o ensino superior é mais 

Mov. Sociais: Somos todos Sem Terra! privatizado que em outros governos. Fora isso, 
Pela livre expressão da cultura popular! os estudantes em unidade nacional podem se 
Pelo acesso a cultura: Meia-Entrada! aliar aos movimentos sociais em sua luta contra 
Contra o AI-5 Digital que restringe a os latifundiários, a grande mídia, tubarões do 

internet: Informação Livre! ensino, madeireiras, genocidas e todos os tipos 
de opressores. O Levante/ Contestação entende Pelo direito a informação: Democratização da 
que é nessa hora que devemos estar juntos dos Comunicação e contra o monopolio da grande 
movimentos de resistência às principais Mídia!
desigualdades do país e do mundo. Vamos 
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Colombo Schestak (Enfermagem); Giovanna Puebla junt@s!?
(Farmácia); João Alberto Menna Barreto (C. Sociais); 
Juliana Palhares (C. Sociais); Fernando Gonçalves (C. Assinam: Alexandra de Souza Scholant (Física); Ana 
Sociais); Pablo Henrique dos Santos (C. Sociais); Paula Paula Freitas Madruga (C. Sociais); Ana Lúcia Behenck 
Bianca Bianchi (Jornalismo); Laurence Rodrigues Mohr (Jornalismo); Anaís Medeiros Passos (Relações 
(Mestrado Educação); Liane Preuss (C. Sociais); Manoel Internacionais); Anna Luiza Saldanha (Arquivologia); 
Araújo Neto (Medicina); Mario Augusto San Segundo Ariel Camargo Gris da Silva (Medicina); Beliza Lopes 
(Mestrado His tór ia) ;  Márcia  Pet inga I ra la  (C. Sociais); Bernadete Menezes (História); Cheron 
(Biblioteconomia); Monique Lucero (Ciências Sociais); Zanati (PEC-Educação); Cládio Abel Wohlfahrt (C. 
Nathanael Cabrera (Medicina); Rafael Fatiel Lameira Sociais); Cristiane Farjado (PEC-Educação); Cristina 
(Mestrado História); Ronaldo Pinto (Química); Samanta Pereira Zeiceli (C. Econômicas); Debora Xavier 
Piton Vargas (Pedagogia); Tassia Fernandes Hatada (Relações Internacionais); Estela Marilia Machado Feijó 
(Enfermagem); Vanessa Voltaire (C. Sociais); Willian (Artes Visuais Licenciatura); Ezequiela Scapini (C. 
Sodré (C. Sociais); Ueiler Duarte (Química).Sociais); Fábio Nunes Castro (C. Sociais); Fábio 

Nos últimos anos vivemos momentos de freqüentam escolas de lata, e uma UERGS 
conquistas para o nosso povo. A eleição de Lula sucateada são as conseqüências desse projeto. 
possibilitou inaugurar um momento que pôs o Aliado a isso esta o altíssimo grau de 
movimento estudantil na condição de truculência do governo do PSDB/DEM. Essa 
protagonista na proposição de políticas truculência é que tem reprimido a liberdade de 
avançadas para o nosso país. Dessa forma a luta expressão dos movimentos sociais do nosso 
contra a privatização das universidades federais estado. O mais recente caso do caráter fascista 
faz parte do passado. Hoje a nossa luta passa do governo Yeda foi o assassinato, pela Brigada 
por garantir que a expansão dessas Militar, do agricultor Elton Brum, em São 
Universidades se de com democracia e Gabriel.
qualidade. Entretanto essa nova conjuntura não Para fechar o quadro, as denuncias do 
agrada as velhas elites conservadoras que Ministério Público Federal colocaram uma pá 
querem que a Universidade permaneça elitista. de cal no Governo do PSDB/DEM, provando 

Por isso usam de todas as suas armas para que Yeda e o jeito tucano de governar não tem 
interromper esse novo processo de mudanças. mais condições que permanecer no Piratini. Por 
Para a turma do PSDB e DEM não passa pelas isso é FORA YEDA JÁ!!!
suas gargantas a idéia que os setores que 
h i s to r icamente  fo ram exc lu ídos  da  O PRÉ-SAL É NOSSO!
Universidade hoje possam estudar graças ao 
ProUni, as cotas e ao Reuni. Dessa maneira o As recentes descobertas de petróleo 
discurso conservador escorre pelo ralo e não oriundas da camada pré-sal têm levantado o 
lhes resta projeto político a defender. Nesse debate em torno do caráter do desenvolvimento 
sen t ido  t r aba lham na  t en ta t iva  da  brasileiro. De um lado estão aqueles que 
desmoralização dos setores públicos do Estado historicamente fizeram nosso país ficar de 
com o objetivo, é claro, de privatizá-los. joelhos diante do imperialismo. De outro estão 

O mais recente é o caso do Pré-Sal. Para os nacionalistas, patriotas que sempre 
essas elites não é suportável ver o Brasil em pé e defenderam os interesses do povo brasileiro.
não mais de joelhos. A Exploração do Pré-sal Assim, os interesses imperialistas tem se 
garantirá mais desenvolvimento e soberania manifestado no sentido de obter controle sobre 
para a nação. Portanto deve ser 100% do povo a área. Não é a toa a ação do governo norte-
brasileiro, e explorado por uma empresa 100% americano em criar 5 novas bases militares no 
estatal, o que não é o caso da Petrobras. seu único amigo na América do Sul, a 
Por outro lado o Rio Grande do Sul vive na Colômbia. Também não é a troco de nada que 
contramão das conquistas a nível nacional. reativaram a sua 4° frota marítima, que tem por 
Aqui resiste o projeto de Estado mínimo função cuidar do espaço marítimo sul 
defendido pelos neoliberais. A governadora americano.
Yeda e o seu jeito tucano de governar têm Aqueles que querem um país de cabeça 
levado o estado a falência. Estudantes que erguida sabem que é preciso construir um Brasil 
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soberano. E só pode haver soberania se houver festival artístico da juventude gaúcha. Contudo, 
desenvolvimento. Nesse sentido o petróleo do a entidade não conseguiu se consolidar e 
Pré-sal é estratégico, pois colocará nosso país desarticulou-se logo em seguida. Nesse 
em outro patamar de desenvolvimento contexto, a DEE tomou para si o nome da UEE, 
tornando o Brasil um dos maiores produtores de representando um marco no domínio da direita 
petróleo do mundo. nesta entidade.

É por isso que o petróleo do Pré-sal A partir daí todos os congressos da entidade 
deve ser patrimônio do povo brasileiro. Nesse estadual foram marcados pelas intensas 
sentido é preciso que se constitua a construção disputas pela ampliação da democracia da 
de uma nova estatal 100% pública para explorar UEE, que já era muito restrita. Nos anos 90 a 
essa grande riqueza. E, ao mesmo tempo, UEE foi literalmente fechada para o 
ampliar a participação do Estado brasileiro na movimento estudantil, tornando-se apenas uma 
Petrobras que hoje possui mais de 60% de seus fábrica de carteirinhas para sustentar um 
capitais na mão de empresas privadas, e em sua pequeno grupo de indivíduos. Assim a UEE 
maioria estrangeiras. perdeu sua representatividade não sendo 

Os estudantes brasileiros há 50 anos, reconhecida pela União Nacional dos 
liderados pela UNE, protagonizaram uma Estudantes.
grande campanha cívica do PETROLEO É Assim sendo, há aproximadamente 20 anos os 
NOSSO! Essa importante jornada deu origem a estudantes do RS não possuem uma entidade 
Petrobras e o monopólio da extração do estadual.  Agora, o próprio movimento 
petróleo brasileiro pelo Estado. Dessa forma, apresenta a demanda pela reoganização dessa 
precisamos reeditar essa grande campanha em histórica entidade dos estudantes gaúchos. As 
defesa da soberania e do desenvolvimento do lutas contra o projeto neoliberal de Yeda tem 
Brasil. O PRÉ-SAL É NOSSO!!! feito avançar a maturidade e a unidade do 

movimento estudantil do estado. E esse 
RECONSTRUIR A UEE: FORTALECER movimento tem apresentado aos estudantes a 

OS ESTUDANTES, DERROTAR O necessidade de uma entidade que aglutine todas 
NEOLIBERALISMO!!! as lutas dos estudantes do Rio Grande do Sul.

É assim que estamos dando um passo 
Em 1939 era fundada a União Estadual dos significativo no sentido de reorganizar a 
Estudantes do Rio Grande do Sul. Dois anos UEE/RS, para ser uma entidade de todos os 
após a construção da UNE, a UEE/RS foi uma estudantes do estado indiferente de suas 
das primeiras entidades estaduais de estudantes posições políticas, religiosas, sexuais ou sua 
universitários a ser criada no Brasil. Portanto, raça ou etnia. É essa entidade que estamos 
Há 70 anos os estudantes gaúchos davam um reconstruindo. Uma UEE livre, democrática, 
salto em sua organização no estado. representativa, combativa e autônoma.
Dessa forma e entidade dos universitários Por isso todos os estudantes da UFRGS estão 
gaúchos teve participação destacada em todas chamados a participar do Congresso de 
as grandes lutas que marcaram o movimento refundação da UEE/RS nos dias 09-10 e 11/10.
estudantil no período de sua fundação. Lutou 
contra o Nazi-fascismo, pela criação da 
Petrobras 100% estatal. Organizou, ainda, a 
luta pela Legalidade e a posse de Jango, quando Universidade Popular e a Educação 
os militares fizeram a primeira tentativa de Superior no Século XXI
golpe e, por conseguinte, enfrentou a ditadura 
militar.
Entretanto, a ditadura organizou os CONQUISTAS NA UFRGS
Departamentos Estaduais de Estudantes (DEE) 
como políticas para fechar as UEEs em todo o Em meados de 2007, a UFRGS sofreu 
país. O único estado em que essa política teve mudanças significativas, após anos de 
resultado foi o RS, já que a direita estava estagnação: no mesmo ano aprovamos a adoção 
organizada no movimento estudantil. No curso da Reserva de Vagas, democratizando o acesso 
da reorganização da UNE em 1979 os à universidade, e a participação no Programa de 
estudantes tentaram reorganizar a UEE/RS, que Expansão e Reestruturação das Universidades 
chegou a organizar o Cio da Terra, um grande Federais (REUNI), do Governo Federal. Os 

TEXTOS DE ESTUDANTES

26



méritos do REUNI são significativos, é o permanecer e finalizar seus estudos. Por isso, 
programa mais avançado de expansão do defendemos a criação de Fundo Nacional de 
Ensino Superior Público já posto em prática. Assistência Estudantil e o Plano Nacional de 
Com ele, conquistamos: Assistência Estudantil, ambos presentes da 

proposta de Reforma Universitária da UNE.
- Ampliação de 34% das vagas oferecidas no Nossas opiniões sobre o 
Concurso Vestibular até 2012, priorizando os FINANCIAMENTO:
cursos noturnos;
- O indicativo de concurso para professores e · Garantir novos patamares de investimento 
técnicos; com a destinação de 10% PIB. 
- A construção de novos prédios de salas de aula, · Lutar pela vinculação de 50% da 
bibliotecas e laboratórios; arrecadação com royalities do petróleo da 
- A criação da creche para filhos e pais e mães camada pré-sal em educação pública;
estudantes

DEMOCRACIA é fundamental, por isso - A criação de novos cursos
lutamos por:- Ampliação das Políticas de Assistência 

Estudantil: 
· Paridade em todos os órgãos colegiados com 
1/3 para cada representação: discentes, q Expansão do programa de Bolsas 
docentes e técnico-administrativos;Permanência

q Programa Auxílio-Transporte Não existe democracia sem AMPLIAÇÃO 
q Construção da Casa de Estudante do DO ACESSO. Queremos:
Campus do Vale e reformas nas já existentes
q Construção de novo RU no Campus do · Atingir até 2020 a proporção mínima de 
Vale e reformas nos já existentes 50% das vagas no ensino superior oferecidas 

na rede pública e gratuita;
Mas esta batalha ainda não está ganha: · Buscar a expansão qualificada do sistema 

público duplicando o número de alunos na 
- Precisamos fiscalizar e participar dos debates graduação a cada 5 anos, com centralidade no 
referentes à reestruturação dos currículos e curso noturno (atingir no mínimo 1,2 milhão de 
criação de novos cursos, garantindo a matrículas, em 2015, e 2,4 milhões, em 2020);
indissociabilidade do tripé Ensino, Pesquisa e · Fim do Vestibular! Instituição de novo 
Extensão; modelo democrático de ingresso no ensino 
- Queremos mais vagas para professores e superior que não se limite ao modelo 
técnicos, cobrindo o déficit existente e meritocrático ao qual se baseia o vestibular;
possibilitando a expansão com qualidade;
- E, o mais importante, precisamos incluir no ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL para 
debate de reestruturação da Universidade a garantir a permanência:
discussão de seu papel protagonista no 
desenvolvimento econômico e social – · Criação de um Fundo Nacional de 
nacional e local. Assistência Estudantil;

· Ampliação de programas acadêmicos 
AÇÕES AFIRMATIVAS remunerados estimulando a inserção de 

estudantes nas atividades de ensino-pesquisa-
As ações afirmativas adotadas na extensão;

UFRGS foram uma grande vitória para todos · I n v e s t i m e n t o  n a s  b i b l i o t e c a s  
os estudantes que defendem uma universidade universitárias, com ampliação de acervo, da 
mais democrática. No entanto, conquistar a capacidade, do horário de atendimento e da 
reserva de vagas para estudantes oriundos do viabilização de novas técnicas de acesso à 
ensino médio público, bem como para índios e informação;
negros, é apenas o primeiro passo dessa · Ampliação e fortalecimento da 
batalha. É preciso que conquistemos a Ouvidoria da UNE para todo o país, 
ampliação da assistência estudantil ,  garantindo auxílio aos estudantes;
possibilitando que os alunos cotistas consigam · Const i tuição de Ouvidoria  nas  
não só entrar na UFRGS, mas também Universidades, com eleição direta pela 
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Pablo Corroche - Letras; Elisa Beschorner Heidrich - comunidade, de forma a perceber as 
Teatro; Camile Pegoraro – Pedagogia; Regina Abraão principais demandas dos estudantes.
- Ciências Sociais; Valter Fernandes Junior- 
Pedagogia; Maria Alice - Pedagogia; Luciana Pazini 

Assinam esta tese: Mateus Fiorentini - Papi - Ciências Sociais; Bruno Mello Souza - 
História; Luiza de Almeida Bezerra – Ciências Ciências Sociais; Francielle Bertoni - Pedagogia; 
Sociais; Alex Moraes – Ciências Sociais; Juliana Flávia Zacouteguy Boos – Biologia; Márcio 
Mesomo - Pedagogia; Aline Bettio - Ciências Sociais; Fernandes - Ciências Sociais; Júlia Dalmás - 
Ana Maria Sanches - Geografia; Fabrício Solagna - Arquitetura; Leonardo Lima Ferreira – Publicidade e 
Ciências Sociais; Gisele Borges - Ciências Sociais; Propaganda; Carolina Shell – Veterinária; Bruna 
Isis Macagnan – Economia; Josemar Moreira - Souza de Oliveira – Ciências Sociais; Natascha 
Museologia; Maria Eugênia Abreu - Ciências Enrich de Castro – Jornalismo; Nathize Alves 
Sociais; Miquele Romanovski -  Ciências Sociais; Naziazeno – Agronomia; Edison Borges – História.

Pré-tese para o IV Congresso de Estudantes da UFRGS do movimento 
Romper o Dia!

Introdução para as combalidas Instituições Federais de 
Ensino Superior. Sabemos que as promessas de 

Aqui expressamos a opinião de estudantes verbas não serão cumpridas. Os cursos 
da UFRGS de diversos cursos que assinam tecnólogos, cuja criação está prevista no 
embaixo as idéias propostas. Estudantes que programa do REUNI, são fatores concretos da 
constroem o movimento Romper o Dia!, precarização do ensino superior, pois 
oposição de esquerda à direção da UNE e que transformam vagas das universidades em vagas 
participa do DCE da UFRGS e de alguns que deveriam ser abertas nas escolas técnicas.
Centros e Diretórios Acadêmicos. Idéias 
também de quem não é do Romper o Dia!, mas Cursos Novos
compartilha o ideal de uma Universidade 
Pública e Popular. Defendemos que o DCE deve analisar cada 

Até o Congresso lançaremos uma tese curso novo ou expansão de vagas proposto pela 
completa que aborde diversas outras questões. Universidade. Não podemos ser coniventes 
Para isso precisamos da tua ajuda, das tuas com cursos técnicos ou com bacharelados 
opiniões, das tuas críticas e sugestões. interdisciplinares. Porém, os cursos e vagas que 
Precisamos reinventar o cotidiano, romper o possuam condições de funcionar devem ser 
dia e anunciar a primavera. defendidos. Em muitos casos os novos alunos 
Pretendemos aportar sobre questões encontrarão situações delicadas como falta de 
fundamentais como a pauta de mulheres, professores,  espaços inadequados e  
democratização da comunicação, a cultura na insuficientes. São situações idênticas as que 
Universidade, direitos humanos, elaborações nós encontramos. Mas não queremos ninguém 
sobre saúde. Isso já não depende apenas destes fora dos muros da UFRGS e apoiaremos a 
que subscrevem este documento. criação de novos cursos, desde que sejam 

Essa pré-tese não traz consigo todas as efetivamente de graduação e contem com 
respostas. Esperamos que ela abra um universo condições de funcionamento.
novo de perguntas, de mobilização, de A qualidade e o caráter público e gratuito da 
expressão e de organização dos estudantes da Universidade deve ser compromisso de cada 
UFRGS. Vem com a gente! es tudante .  É  um compromisso  que  

expressamos na dedicação diária aos estudos,  
Universidade mas também na luta cotidiana em defesa do seu 

caráter público, gratuito e de qualidade.
Lutamos por uma Universidade que abra 

suas portas e que forneça condições de Permanência
permanência aos estudantes, e que, além de 
inclusiva, seja pública, gratuita e prime pela Celebramos o sucesso das ações 
qualidade da formação, calcada no tripé ensino, afirmativas adotadas no final de 2007, mas esse 
pesquisa e extensão. passo decisivo na democratização do acesso ao 

O REUNI é o verdadeiro canto das sereias ensino superior não pode estar desvencilhado 
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de uma política global de permanência dos reclamações cheguem à administração central, 
estudantes na nossa universidade, visando a mas essa ouvidoria deve ter uma característica 
assegurar que estudantes vindos de setores indispensável: assim como outras instâncias da 
excluídos economicamente não desistam do universidade, deve contar com gestão 
sonho do diploma. Apostamos que três medidas  colegiada, reunindo representantes eleitos das 
sejam fundamentais para garantir essa três categorias: discentes, técnicos e docentes.
universidade inclusiva que buscamos:

Fundações de apoio
Ampliação do RU do Vale

As fundações de apoio ameaçam o caráter 
A ampliação do atendimento do público da Universidade. A gestão dos recursos 

Restaurante Universitário do Campus do Vale é financeiros deve ser feita pela administração 
urgente. A Fila que se forma todos os dias central, com estrito controle sobre a finalidade 
durante a hora do almoço acaba sendo um da aplicação das verbas. As fundações servem 
impeditivo aos estudantes e servidores que tem para agilizar a gestão financeira, mas atingem 
outros compromissos antes ou após a aula. São esse objetivo misturando verbas públicas e 
filas gigantes que impõe quase uma hora de privadas sob um guarda-chuva privado, 
espera. A reitoria deve retomar as obras dificultando a fiscalização e o controle da 
paralisadas há três anos e adotar medidas sociedade. 
paliativas imediatas.

Política
Casa do Estudante do Vale

Sarney escancarou o patrimonialismo 
A construção da casa do estudante do que corrói o Brasil 

Campus do Vale emperrou nos trâmites 
burocráticos da Universidade. Uma parte do Em Brasília, a existência de “atos secretos” 
projeto foi debatido junto aos estudantes, mas o dentro do Senado Federal, usados para  
acúmulo desse debate foi ignorado no projeto, viabilizar uma série de práticas de corrupção, 
que não dá sinais de que será retomado, escandalizou o país: Indicação de parentes para 
tampouco que atenderá as demandas dos ocupar cargos de confiança, aumentos de 
verdadeiros interessados: os estudantes que salário, enriquecimento ilícito... O Senado 
viverão uma parte da sua vida lá. Federal é tratado como quintal de galinhas das 

De boa vontade o inferno está cheio, como oligarquias brasileiras. José Sarney, presidente 
diz o ditado popular, por isso propomos que a da casa, coronel do Maranhão, usou o cargo ao 
luta pela ampliação da capacidade de seu bel prazer. O presidente da república, Luís 
atendimento do RU e a construção de mais uma Inácio Lula da Silva, saiu em defesa do seu 
casa do estudante sejam prioridades da luta aliado dizendo que Sarney não era um cidadão 
estudantil, um dever de cada estudante com o como outro qualquer. No “País de Todos” de 
desenvolvimento inclusivo da nossa Lula, alguns tem mais prerrogativas do que 
universidade. outros. Para que o Brasil seja de fato um país de 

todos, nem etnia e nem origem social, nem 
Ouvidoria Colegiada quaisquer critérios, podem justificar tratamento 

político e legal privilegiado.  
É fundamental que a universidade possua 

uma ouvidoria. A cada novo ingresso de Yeda às vésperas do Impeachment
calouros, surgem novas denúncias de 
discriminação racial, machismo, homofobia,   No dia 26 de março, mostramos para a 
agressões físicas e psicológicas de todo tipo. sociedade gaúcha que os estudantes estavam na 
Esse tipo de prática mancha de forma negativa a rua para ficar. Organizamos uma grande 
tradição universitária de marcar o ingresso com manifestação com estudantes universitários e 
festas, tintas e alegria. Da mesma forma que secundaristas que reuniu mais de mil pessoas. O 
existe um Código Disciplinar Discente, no qual centro de Porto Alegre parou para aplaudir a 
estão elencados os casos nos quais os alunos manifestação, realizada em um momento em 
estão sujeitos a punições, é fundamental que a que a opinião pública ainda não estava 
Universidade possua uma ouvidoria para que as 

convencida da gravidade da situação no Estado. 
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· Ampliação Imediata do RU do Vale;Fomos, portanto, um dos setores protagonistas 
do Fora Yeda no Rio Grande do Sul.

· Ampliação do RU Centro;O dia 05 de agosto ficará marcado na 
história do Rio Grande do Sul. Nesse dia, seis 

· Construção da Casa do Estudante do Vale;procuradores do Ministério Público Federal 
confirmaram o envolvimento da governadora e 

· Ampliação substancial de cursos noturnos 
de mais oito aliados no desvio de R$ 44 mi do 

a exemplo da Psicologia e Odontologia 
DETRAN, alvo da operação Rodin da Polícia 

noturnas. Pedagogia Noturna já!
Federal. Os réus foram indiciados por formação 
de quadrilha e improbidade administrativa. · Novo Prédio para o Instituto de Artes;
Além disso, a operação solidária da Polícia 
Federal investiga o desvio de R$ 300 milhões · Criação de uma Ouvidoria Colegiada com 
de obras de infraestrutura, através de fraudes funcionamento paritário entre estudantes, 
em licitações. técnico-administrativos e professores;

Agora, a Assembléia Legislativa aceitou o 
pedido de impeachment da governadora. A · Resolução exigindo o impeachment de 
mobilização será fundamental para determinar Yeda Crusius e o final de seu governo de 
o desfecho do mais desastroso governo desde a corrupção e violência; 
ditadura militar. Os 36 deputados que 
analisarão o impeachment devem votar · Resolução exigindo Fora Sarney e fim do 
abertamente para que o povo gaúcho conheça a Senado Federal;
verdadeira opinião de seus representantes. 
Exigimos que a ação do Ministério Público · A edição do III Encontro de Mulheres da 
Federal que exige o afastamento dos cargos UFRGS, para consolidar a organização das 
públicos, bloqueio de bens e devolução aos mulheres e o debate feminsita dentro da 
cofres públicos por parte dos envolvidos, entre Universidade;
eles a governadora Yeda

· A previsão de ocorrência de Conselhos de 
Movimento Estudantil Entidades de Base mensalmente;

Na UFRGS, o Movimento Estudantil se · A r ea l i z ação  de  um Congre s so  
renova Universitário, unindo as três categorias para 

Nos últimos anos, o Movimento Estudantil debater de forma aprofundada nossa 
da UFRGS tornou-se referência nacional. Suas Universidade;
conquistas, seu caráter inclusivo, a participação 
dos estudantes, os debates acalorados, os · Reformas estruturais que melhorem as 
congressos de 2006, 2007 e, agora, o de 2009 condições de habitação das Casas de Estudante;
marcaram mais de uma geração de estudantes 
da UFRGS e serviram de exemplo para outras · Sistema que ofereça compra de créditos 
universidades do Brasil. É fato que hoje para almoços nos RUs;
podemos nos orgulhar de ter uma das 
univers idades  mais  par t ic ipat ivas  e  Assinam, até o momento, esta pré-tese:
democráticas do Brasil no que tange ao Bárbara Kilpp - Medicina - Coordenadora Geral do DCE; 

Rodolfo Mohr - Jornalismo - Tesoureiro DCE e Conselho movimento estudantil. É preciso, contudo, 
Universitário; Rafael Lemes - Direito - Coordenador do debater formas de radicalizar a democracia para 
Campus Centro DCE; Kátia Carolina Azambuja - continuarmos expandindo a participação. 
Ciências Sociais - Coordenadora Campus do Vale DCE, 

Queremos que cada estudante dessa Coletivo de Mulheres e CEPE; Nina Becker – Ciências 
universidade sinta-se à vontade para vir debater Sociais – DCE; Andreas Ostermann - Geologia - CAEG 

(Centro Acadêmico da Geologia), Vice-Presidente conosco e construir não apenas o movimento 
ENEGE e DCE; Tahina Mattos - Arquitetura - DAFA estudantil, mas a Universidade Federal do Rio 
(Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura) e Grande do Sul. 
DCE; Gabriel Zatt – Pedagogia – DCE; Marcus 'Hulk' 
Rocha - Ciências Sociais - DCE e CPA; Clarissa Sommer 

Propomos que o 4º Congresso de Estudantes da - História – DCE; Giovani Oliveira - História – DCE; 
Silvana de Oliveira - C.Sociais – DCE; Fábio UFRGS aprove:
Albuquerque – Eng. Civil – DCE; Sérgio Menna – Eng. 
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Química – DCE; Bernardo Correa – Ciências Sociais – Flavia Duarte Novack  – Pedagogia; Sheyla Cristina da 
DCE; Roberta Dorneles Ferreira da Costa – Farmácia – Silva Limas – Pedagogia; Francielem Boeira Piano – 
DAFF (Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia); Pedagogia; Marina Araujo Vargas – Pedagogia; Viviane 
Pablo Arantes – Farmácia – DAFF (Diretório Acadêmico Malheiro Barbosa – Pedagogia; Ana Cristina Polo  – 
da Faculdade de Farmácia); Alice Zinn – Farmácia – Pedagogia; Greice Iara Hochmüler  – Pedagogia; Flavia 
DAFF (Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia); Duarte Novack  – Pedagogia; Scheyla Cristina Da Silva 
Matheus Loureiro da Silva Cruz – Biomedicina – Limas – Pedagogia; Francielem Boeira Piano – 
CEBIOM; Ramon Alejandro Velazco – Artes Visuais – Pedagogia; Gledson Luiz Sebastião – Música; Israel 
CATC; Carlos Eduardo 'Caju' Galon da Silva – Artes Dutra – Ciências Sociais; Lisandro Moura – Ciências 
Visuais – CATC; Ariana Gomide Ferrari – Artes Visuais - Sociais; Felipe Martini – Jornalismo; Thiago Guterres 
CATC; Sayuri Dorneles Kubo – Jornalismo; Alexandre Rodrigues Andrades – Administração Noturno; 
Freitas Haubrich – Jornalismo; Samir El Hawat – Alexandra Lazzarini – Ciências Sociais; Magda Sharlem 
Jornalismo; Daniel Pereira Correa – Publicidade e Torres - Medicina Veterinária; Marcus Vianna – História; 
Propaganda; Ariston Rocha – Farmácia; Larissa Xavier Maíra Tavares Mendes – Mestrado FACED; Estevam 
Neves da Silva – Educação Física; Rafael Ehlert – Martins de Campos – Ciências Sociais; Bruna Martins de 
Educação Física; Bruno Franke – Direito; Luís Leonardo Campos – Economia; Isaura Barbieri – Medicina 
Girotto - Direito; Richard Menna – Engenharia Civil; Veterinária; Monica Eduarda Coin – Ciências Contábeis; 
Morgana Padilha – Medicina; Mariana Oppliger – Matheus Carvalho – Ciências Contábeis; Débora Bern 
Medicina; Fabiana Amaral Guarienti - Medicina; Aline De Assis Brasil – Arquitetura; Paula Beatriz Presser De 
Pereira – Pedagogia; Cibele Costa Mariani – Pedagogia; Santana – Arquitetura; Lívia Koeche de Oliveira – 
Alessandra Andréia Sebastião – Pedagogia; Camila Krug Arquitetura; Ricardo Emmel Böck – Economia; Juliana 
– Pedagogia; Natalia Mendes Rosa – Pedagogia; Lisiane Peres Terra – Letras; Thayse Karolin – Pedagogia; 
Borges de Melo – Pedagogia; Kaise Helena Ribeiro da Camila Rodrigues – Pedagogia; René Gomes Barbosa – 
Silva – Pedagogia; Andrius Porto Alegre – Pedagogia; Matemática; Leandro Soares Rodrigues – Jornalismo; 
Viviane Malheiro Barbosa – Pedagogia; Ana Cristina Jairo André Amaral Guarenti – Medicina; Nalin Ferreira - 
Polo – Pedagogia; Greice Iara Hochmuller – Pedagogia; Biblioteconomia.

TESE DO MOVIMENTO VAMOS À LUTA 
AO IV CONGRESSO DE ESTUDANTES DA UFRGS

Vamos à Luta contra o desmonte da educação pública!

O Vamos à Luta nasceu em 2007 para a nível mundial. Os capitalistas, responsáveis 
articular em todo o Brasil as lutas dos pela crise econômica, querem impor que a 
estudantes. Fomos parte ativa das ocupações de juventude e aos trabalhadores a conta dessa 
reitorias,sobretudo a da UnB. Aqui no RS crise, demitindo e cortando verbas da saúde e 
c o n s t r u í m o s  o  D A d e  d i r e i t o  d a  educação. Na Grécia, os estudantes ao lado dos 
UniRitter/Canoas e o nosso DCE da UFRGS, operários encabeçaram uma greve geral, após o 
além de estarmos presentes nos mais diversos brutal assassinato de um estudante de 15 anos. 
cursos da universidade. Temos a certeza de que Na Itália, universitários e secundaristas em 
a universidade não é uma ilha, que estamos greve realizaram gigantescas manifestações 
inseridos em um contexto social que tem nas principias ruas das cidades. Em Roma 
diversos problemas. Por isso nossa tese visa gritam nas ruas “La vostra crisi non La 
aportar no debate que extrapola os muros da paghiamo”, chegando a reunir 1 milhão de 
universidade, buscando entender que a manifestantes. São meses de mobilizações por 
realidade que vivemos no dia-a-dia da sala de toda Itália, ocupações de universidades e aulas 
aula está diretamente vinculada ao que se passa públicas em praças e locais simbólicos. Este 
no país e ao redor do mundo. Por esta razão processo é chamado de "Onda Anômala". Na 
apoiamos as lutas da juventude e da classe Espanha a Onda Anômala é surfada, sobretudo 
trabalhadora do mundo inteiro por seus direitos através das ocupações contra o processo 
e para não pagar a conta da crise criada pelos Bolonia. Os estudantes que ocupam o prédio 
grandes capitalistas. histórico da administração da Universidade de 

Barcelona resumem o sentido das ocupações e 
passeatas: "¡¡PAREMOS LAS CLASES PARA Para enfrentar a crise, a juventude 
PODER ESTUDIAR!!". Tanto na Espanha sai às ruas em todo mundo!
quanto na Itália os processos de luta são 
convocados por assembléias de estudantes, Neste primeiro semestre vimos uma 
pela base. Os métodos de construção e verdadeira onda de mobilizações da juventude 
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articulação são absolutamente democráticos, pública não supre nem de longe a demanda de 
fugindo da estrutura de aparelhamento que vagas. Reafirmando a importância do 
sempre o stalinismo e a social-democracia movimento estudantil combativo lutar pela 
impuseram aos movimentos sociais. Na França expansão de vagas na universidade pública é 
os estudantes estiveram ao lado da classe que nós nos colocamos contrários a lógica 
trabalhadora nas duas greves gerais que i m p o s t a  p e l o  R E U N I ( P r o j e t o  d e  
pararam o país no primeiro semestre e Reestruturação da Universidade). Este projeto 
colocaram que estudantes e trabalhadores não do governo prevê uma expansão de vagas em 
pagarão pela crise dos capitalistas. No Chile meio a diminuição dos gastos. Quer a 
gigantescas mobilizações dos “pingüins”, precarização do trabalho docente dobrando o 
como são  chamados  os  es tudantes  número da relação professor/aluno. Os novos 
secundaristas, trazem dizeres como “De la sala cursos que propõe sempre vem com 
de clases a la lucha de clases”. As mobilizações insuficientes verbas e metas fora da realidade. 
recentes contra o golpe militar em Honduras C u r s o s  v o l t a d o s  s o m e n t e  p a r a  a s  
são o exemplo da importância da resistência da “necessidades” do mercado e não da maioria do 
juventude na luta pelos direitos democráticos. povo. Esta lógica da precarização tem sido 

No Brasil as mobilizações também vivida bem de perto pelos colegas do curso de 
seguem. A USP é nosso maior exemplo. Numa dança na UFRGS, que foi criado pelo REUNI e 
greve iniciada pelos funcionários, os que enfrenta uma fortíssima precarização, com 
professores e estudantes se somaram e falta de professores, salas de aula, etc. Além 
promoveram um greve geral na universidade disto, o projeto não prevê uma ampliação 
obtendo. Após as bombas de gás lacrimogênio substancial da assistência estudantil, algo 
dentro do campus, relembrando a ditadura básico para que os alunos de menor poder 
militar, o governo Serra e a reitora Suely sócio-econômico possam se manter na 
sofreram um fortíssimo desgaste, por tratar universidade.
manifestações e greves como caso de polícia. 
Na UFMT os estudantes ocuparam a reitoria Queremos verbas pra educação e 
contra a proposta excludente de vestibular não pra corrupção!
unificado do governo Lulla.

O governo Lulla(PT) tem sido nefasto pra 
Governo Lulla: demissões, desmonte educação pública. Ao mesmo tempo que corta 
da educação pública, e muitos lucros bilhões da educação, defende aqueles que 

roubam bilhões dos cofres públicos.para os banqueiros
Nós estudantes estamos cansados dos 

sucessivos escândalos de corrupção nas O Presidente Lulla já tomou seu lado 
instituições brasileiras. Isto tem demonstrado o frente a crise econômica. Sabemos que quem 
abismo que existe entre os interesses populares criou a crise foram os grandes bancos, que 
e os conchavos do congresso nacional, cada lucraram trilhões nos últimos anos com a 
vez mais afastados da realidade. O último especulação. Porém, Lulla, mesmo com a forte 
grande escândalo, encabeçado pelo oligarca crise econômica, deu um pacote de 160 bi para 
José Sarney(PMDB), foi a gota d'água para salvar os bancos e grandes empresas. Enquanto 
muitos brasileiros. Todas  as representações isto, mais de um milhão de postos de trabalho 
que tiveram contra Sarney foram arquivadas a foram fechados. Com a crise o governo ainda 
partir da pressão exercida por Lula e o PT. Não disse que era “necessário” cortar verbas da 
podemos exigir apenas uma CPI do Senado. educação pública. O corte foi de 1,2 bi. Alguns 
Chega de pizza! Os réus não podem seguir meses depois, Lulla doava 1 bi para a educação 
“julgando” uns aos outros. A OAB(Ordem dos privada no país. Um verdadeiro absurdo. 
Advogados do Brasil) depois do último Achamos importante reafirmar que nós, 
escândalo de corrupção, que foi chefiado por do movimento Vamos à Luta, defendemos a 
Sarney, mas que envolvia muitos outros expansão da universidade pública rumo ao 
senadores, entrou com um pedido para que acesso universal. A maior parte hoje da 
todos os senadores renunciassem. Uma atitude juventude brasileira não tem acesso ao ensino 
coerente.superior. Cada vez mais jovens são obrigados a 

Nós, do movimento Vamos à Luta, optar pelo ensino privado já que a universidade 
acreditamos que o Senado Federal tem dado 
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sucessivas provas de sua inutilidade pública. dos gaúchos,mas não é somente a pessoa 
Uma casa que só serve para nos roubar e retirar pública que é rejeitada como governante ,é sim 
direitos. Por isso temos a certeza de que antes de tudo rejeitado um jeito de governar, um 
necessária a extinção do senado. Hoje são 3 projeto fundamentado na corrupção, no ataque 
bilhões o que os que pagam seus impostos aos movimentos sociais, à juventude e aos 
gastam com a manutenção do senado federal. trabalhadores, um projeto velho que tira dos 
Precisamos acabar com esta instituição que pouco ou nada  tem para enriquecer ainda 
corrupta e reverter este dinheiro para a mais os ricos e poderosos. Exemplo disto é que 
educação pública. Necessitamos a criação de o governo que corta verbas da educação, ao 
uma Câmara Única, bem diferente da Câmara mesmo tempo, dá 1,1 bi de isenções fiscais para 
dos Deputados, que é igualmente corrupta. a poderosa Gerdau, que acaba de demitir 300 
Precisamos alterar as regras do jogo para que o operários. 
povo decida. Os salários dos parlamentares O DCE da UFRGS vem cumprindo um 
devem ser decididos por plebiscitos populares, papel importante nessa luta, na qual o Vamos à 
não é mais possível que 513 parlamentares Luta tem orgulho em também participar. 
possam decidir o salário de mais de 100 milhões Contudo, precisamos ter a clareza de que para 
de brasileiros e estes 100 milhões não sejam derrotar esse governo corrupto e assassino é 
chamados para opinar sobre os salários destes preciso que todos nós, tomemos as ruas desse 
“representantes”. Além disto tem de haver estado para, junto aos trabalhadores do CPERS 
revogabilidade dos mandatos e quebras de e demais sindicatos, derrubar Yeda e levá-la 
todos os sigilos que tem encoberto a direito do Piratini para a cadeia que é o lugar de 
roubalheira. bandidos. Derrotando Yeda sabemos que seu 

vice Paulo Feijó(DEM) não tem nenhuma 
legitimidade para governar. O povo gaúcho Fora Yeda! Abaixo a criminalização 
repudia não só a pessoa de Yeda, mas seu dos Movimentos Sociais!
projeto político. Feijó é defensor da 
privatização do Banrisul e dos ataques a Aqui  no RS a corrupção e o descaso com 
educação e criminalização dos movimentos o dinheiro público também correm soltos.Yeda 
sociais. Por isso defendemos:e seus secretários roubaram mais de 44 milhões 

dos cofres públicos através do Detran.Yeda 
FORA YEDA!aumentou o seu salário de 7 mil para 17 mil 
IMPEACHEMENT JÁ!reais,mais de 143% e se recusa a dar míseros 
POR NOVAS ELEIÇÕES!950 reais de piso salarial aos professores 

estaduais. Os ataques a educação não param por 
Cléber Melo da Silva – DCE UFRGS, DAFE, Pedagogia; 

aí. Yeda fechou 105 escolas, milhares de Tiago Cortinaz – DCE UFRGS, DAFE Pedagogia; 
laboratórios de informática e bibliotecas, e Fabiano Elias Brunes – DCE UFRGS, CECS, Ciências 
colocou salas de lata para os estudantes. Sociais; Diego Vitello – DCE UFRGS, História; Rodrigo 

Zuchelli – DCE UFRGS, História; Alex Renato da Silva Esse governo corrupto, atolado em 
– DCE UFRGS, História; Franco Machado – DCE dezenas de escândalos de corrupção, é um 
UFRGS, Geografia; Mateus Schneider – DCE UFRGS, 

governo que criminaliza  os movimentos Geografia; Gulherme Porto da Silva – DCE UFRGS 
sociais, reprime protestos como na ditadura e Matemática; Angela Marin Pertile – DAFE, Pedagogia; 
manda matar com tiro pelas costas como fez Elaine Montemezzo - Pedagogia; Ana Carolina Rysdyk - 

Pedagogia; Eder Anflor Propp - Pedagogia; Sibele com o companheiro Elton Brun do MST 
Bechara Herbe - Pedagogia; Viviane Malheiro Barbosa - assassinado pela BM. Na mesma operação a 
Pedagogia; Michelle Teixeira - Pedagogia; Alessandra 

polícia  torturou crianças com cães de guarda.A Mendes - Pedagogia; Renata Gerhardt de Barcelos - 
tortura e a repressão aos movimentos sociais Pedagogia; Isabel Dutra – Pedagogia; Douglas Brandão 
não são novidades na conduta política desse de Lucena – Pedagogia; Gabriel Muttoni Roncato – 

Letras; Rust Costa Machado – Letras; Gabriel Costa governo.Quem não se lembra que no ano 
Gonçalves – Ciência da Computação; Jorge Nogueira – passado a BM quebrou o braço de um bancário, 
Ciências Sociais; Cristiano Moreira – Direito; Rômulo 

abriu a cabeça de uma bancária a cacetadas tudo Augusto Toldo – Química Industrial; Vinícius Nunes– 
isso para “desobstruir” a entrada na agência Farmácia; João Pedro - História; Vinícius Pigozzi- 
central do Banrisul. História; Ivan Rodrigo Kaufmann - Física; Rafael 

Augusto Garcia Dias - Física; Jean Pegoraro - Essa situação de caos social que vive o 
Matemática; Nilson Pires Junior - Medicina Veterinária.Rio Grande do Sul não pode continuar por nem 

mais um dia. Yeda é rejeitada por mais de 70% 
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