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Conjuntura e ataques ao ensino público são temas de
entrevista com o professor Gonzalo Rojas
O professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Gonzalo Rojas, esteve
em Pelotas para evento sobre a Reforma de Córdoba. Em entrevista à ADUFPel, falou sobre
temas como o Escola Sem Partido e as ameaças de cobraça do ensino superior. Página 5
Outros destaques:

RAAD

Avaliação discente

Consciência negra

Docentes da UFPel têm
enfrentado problemas
em relação ao método
de avaliação discente.
Em virtude disso, a
ADUFPel-SSind solicitou
esclarecimentos à Reitoria.

O 20 de novembro é
celebrado como o Dia da
Consciência Negra. A data
marca o assassinato de um
dos líderes pela libertação
do povo negro, Zumbi dos
Palmares.
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Editorial
Seremos resistência!
Passadas as eleições, o cenário político e
institucional que se antecipa aponta para um
agravamento do ataque aos serviços públicos
que marcou os governos que seguiram a cartilha
neoliberal e a política de conciliação de classes
nos últimos vinte anos. A união do ultraliberalismo
econômico com a estratégia de explorar pautas
morais para desviar a atenção das iniciativas
políticas e econômicas do governo indica que
muita energia precisará ser despendida nas duas
frentes. Alvo de estratégias de guerra híbrida, a
maioria do eleitorado brasileiro elegeu um projeto
que deliberadamente optou por ser apenas
parcialmente conhecido e que tem a circulação
de versões alternativas e o desmentido como
modus operandi.
Sob o pretexto de impedir dois supostos perigos
que ameaçariam as crianças em idade escolar, a
sexualização precoce e a doutrinação ideológica
da parte das/os educadores, o presidente eleito
e sua base de apoio apontam para iniciativas
legislativas que visam a suprimir e mesmo
criminalizar o pensamento crítico e o livre
circular de ideias no ensino fundamental, médio
e superior. Corremos sério risco de assistir muito
em breve à aprovação do projeto que institui
nacionalmente a Escola com Mordaça. Do mesmo
modo, a irresponsável mobilização e autorização
de não especialistas que se advogam poderes
de constrangimento, censura e denúncia contra
docentes não só atenta contra a liberdade de
cátedra, mas já permitiu que, em entrevista, uma
figura cotada para exercer a partir do próximo ano
a função de Ministro da Educação manifestasse
a opinião de que o ensino do evolucionismo seria
um exemplo de doutrinação ideológica.
Diante de um projeto que tem como base a
superexploração da classe trabalhadora e a
destruição da ideia de estado protetor, aliado
a um discurso contrário a todos os ativismos
e que prega a desvalorização da luta pelos
direitos das/os diferentes e até mesmo a sua
eliminação, precisamos estar juntos como
classe em nossas mobilizações em defesa da
educação pública, da liberdade de cátedra e de
todos os direitos e conquistas de trabalhadoras
e trabalhadores. Seguiremos na luta contra a
Emenda Constitucional 95/2016, a Reforma
Trabalhista e a Terceirização Irrestrita aprovadas
pelo governo Temer e a Reforma da Previdência
ainda em pauta no Congresso Nacional.
A ADUFPel-SSind seguirá sempre como um
espaço de acolhida e luta das/os docentes e de
defesa das pautas da classe trabalhadora e dos
direitos constitucionais, que nos garantem, na
universidade, “a liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber” e o “pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas”. Se ferem qualquer existência,
seremos resistência.
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Método de avaliação discente preocupa professores
A ADUFPel-SSind avalia que o mecanismo de avaliação interfere na progressão e promoção
da carreira docente e solicita esclarecimentos da Reitoria.

RAAD

O

s docentes têm enfrentado uma série
de problemas desde que foi instituído
na UFPel o Relatório Anual de Atividade
Docente (RAAD). O mais recente diz respeito
à baixa adesão dos discentes à avaliação no
Cobalto, o que está afetando progressões e
promoções funcionais de professores.
Após tomar conhecimento sobre alguns
casos, a ADUFPel-SSind, em agosto, solicitou
esclarecimentos à administração da Universidade
sobre como a avaliação discente tem sido usada
e tem interferido no processo de progressão e
promoção dos docentes. Além disso, questionou
sobre quais mecanismos e estratégias a
Reitoria tem empregado para ampliar e qualificar
a participação discente no processo, a fim de
evitar distorções e prejuízos morais e financeiros
aos professores da instituição.
A diretoria da ADUFPel-SSind expressa,
no documento enviado à Reitoria, que “a
responsabilidade por promover e implementar a

avaliação é da instituição. O docente não pode
ser punido pela falta dela. Caso contrário, estaria
sendo prejudicado por algo cuja responsabilidade
absolutamente não lhe compete”. Além
disso, afirma que as poucas avaliações não
representam um perfil fiel do professor.
Em resposta, a Reitoria informou que solicitará à
Coordenação de Comunicação Social reforço na
divulgação da abertura do processo de avaliação,
por e-mail, nas redes sociais e site, comunicando
a importância da avaliação no processo de
ensino e aprendizagem. Também, irá identificar
os docentes que não foram avaliados, para que
as direções das unidades tomem providências.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), a partir do
segundo semestre de 2018, ficará responsável
por aplicar um instrumento pelo qual o docente
também poderá avaliar as suas disciplinas. Por
fim, comunicou que a CPA solicitará a inclusão
do período de avaliação das disciplinas no
Calendário Acadêmico.

Método de avaliação
A avaliação de desempenho dos docentes é
voluntária. São utilizados critérios pelos quais
estudantes manifestam sua opinião e impressões
sobre o desempenho de seus professores e lhes
atribuem notas individuais para posteriormente
serem reunidas em uma nota média geral.
De acordo com a Comissão Permanente de
Pessoal Docente, que dispõe sobre as normas
para o processo de avaliação, para que o
docente tenha direito a progressão ou promoção,
é necessário ter uma avaliação discente em pelo
menos uma turma de alguma disciplina que tenha
ministrado no período de quatro semestres
de seu interstício, seja de graduação ou pósgraduação.
A ADUFPel-SSind continuará acompanhando
o caso e solicita àqueles que tiveram algum
problema, que entrem em contato pelo e-mail
secretaria@adufpel.org.br ou pelo telefone (53)
3227-2360.

Almoço do Dia do/a Professor reúne 220 pessoas
No dia 20 de outubro, a ADUFPel-SSind realizou um almoço de confraternização do Dia do/a Professor/a, que reuniu cerca de 220 pessoas no Clube
Caça e Pesca. Todos/as os/as docentes foram presenteados/as com as agendas 2019 – em celebração aos 40 anos da Seção Sindical – e bolsas
térmicas. O serviço de buffet ficou a cargo do Fabrício Radmann Eventos e as crianças puderam divertir-se com brinquedos e atividades recreativas.

Cultura
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Aquarela de Wendroth intitulada dança dos negros em Pelotas, de 1857.

Pelotas terá 1º Encontro de Sopapo

C

omo parte do encerramento do Projeto
de visibilidade do negro no Museu da
Baronesa, Pelotas terá o 1º Encontro
Sopapo. A atividade, que é alusiva ao Dia
da Consciência Negra, será entre 13 e 20
de novembro e abrange oficinas, rodas de
conversa e apresentações artísticas.

Programação:
13 de novembro
18:00 - Abertura da Exposição “Batucada do Charque”
19:00 - Roda de Conversa “Tambor de Sopapo” - com Dilhermando, Kako e Mário Maia
14 de novembro
20:30 - Espetáculo: “A reminiscência dos Tambores do Corpo...” com Companha de Dança Daniel
Amaro.

O Sopapo
O Sopapo é um tambor de origem africana,
15 de novembro
produzido por negros escravizados que 16:00 - Roda de Conversa “Cabelo além da Estética: transições capilares e identitárias pelas negras”
trabalhavam nas charqueadas pelotenses.
com Tais Aguiar
No final do século XX, eram registrados
17:00 - Oficina de Turbante - com Mell Monteiro
apenas três tambores Sopapo, o que fez
16 de novembro
com que ativistas culturais do movimento
14:30
Ação
Educativa
- “Menina Bonita com Laço de Fita”
negro, preocupados com a extinção desse
16:00 - Orquestra Afrobeat Anjos e Querubins
instrumento e do que representa para a
cultura afro-gaúcha, realizassem um trabalho
17 de novembro
de resgate. Teve protagonismo nessa
16:30 - Desfile Kanimambo - Vestuário africano produzido por imigrantes senegaleses em projeto
retomada do sopapo o mestre griô Giba-Giba,
social.
percussionista pelotense falecido em 2014.
20 de novembro
As atividades do 1º Encontro de Sopapo
serão todas no Museu da Baronesa e abertas 19:00 - Exibição do filme: “Flávio Dornelles - Palcos de Minha Vida” - Equipe Fio da navalha Arte &
Comunicação.
ao público.

O filme “O patrão: radiografia de um crime”, dirigido pelo argentino
Sebastián Schindel, trata de um crime cometido por Hermógenes,
trabalhador de um açougue na região de Buenos Aires, na década
de 1980. Hermógenes, pobre e analfabeto, recebe a proposta
de Latuada, dono de uma rede de açougues, para trabalhar em
um deles. Morando num quartinho no próprio local de trabalho, e
junto com sua esposa grávida, o trabalhador sofre uma série
de abusos por parte do patrão. A intensificação da exploração,
inicialmente, é aceita de forma passiva por Hermógenes, que
aos poucos começa a questionar as situações às quais se
submete.
O filme, lançado em 2014, é baseado no livro de Elias Neuman,
cientista forense que durante 12 anos pesquisou o tema da
escravidão moderna, na Argentina e em otros países latinoamericanos.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "O Patrão”
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Professor Gonzalo Rojas (UFCG) fala sobre conjuntura e
seus impactos ao ensino público superior
encontra esses grandes conglomerados que
não estão preocupados com o conteúdo, mas
fundamentalmente com o lucro. Logicamente,
a luta deveria ser pela expropriação, mas isso
depende das condições da luta de classes.

O

professor doutor Gonzalo Adrián Rojas, da
Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), esteve em Pelotas no dia 30 de
outubro para abordar o centenário da Reforma
Universitária de Córdoba e seus impactos na
América Latina, em palestra organizada pela
ADUFPel-SSind.
Anteriormente,
concedeu
entrevista ao jornal Voz Docente sobre conjuntura
e sobre consequências das medidas adotadas
pelo governo federal nos últimos anos, que
colocam em risco o ensino público e interferem
na autonomia universitária e sindical.

Voz Docente (VD): O candidato eleito afirmou
que pretende alterar a forma como ocorre
o processo de eleição para a reitoria das
universidades públicas. Caso ocorra mudança
e o reitor passe a não ser mais empossado a
partir da escolha da comunidade acadêmica,
quais serão as suas consequências e qual a
importância da participação da comunidade
na tomada de decisões na universidade?
Gonzalo Rojas (GR): Primeira questão: a eleição
teve como resultado o triunfo da extrema-direita
com seus métodos e significa uma mudança no
regime político. Essa mudança no regime político
se dará através de algumas questões. Algumas
delas poderia ser essa proposta citada, que
apresenta de forma muito autoritária qual é
o projeto político deles. Acho que a luta tem
que ser claramente em defesa da autonomia
universitária e a partir desta defesa da autonomia
universitária será a luta dentro das universidades,
da comunidade universitária, mas também
fora, vinculada à classe trabalhadora, aqueles
que poderão barrar o conjunto de reformas que
têm proposto o Bolsonaro contra o conjunto da
classe trabalhadora e nós, como professores e
comunidade universitária. A luta é por uma maior
democratização das universidades, que ainda
não são tão democráticas. Querem acabar com

o pouco de democracia que existe nelas.
VD: Alguns órgãos e organizações financeiras
defendem a cobrança de mensalidade nas
universidades públicas. Como analisas essa
visão mercantil da educação?
GR: Não é um debate novo, é um debate que
foi colocado no Chile, na ditadura de Pinochet,
e por Carlos Menem, na Argentina, na década
de 90. Eu fazia parte do movimento estudantil
e conseguimos barrar isso. É uma proposta
política de elitizar ainda mais as universidades,
mas em um país como o Brasil, com essa
enorme desigualdade social, seria uma
verdadeira catástrofe. Mas independentemente
desta questão, a luta tem que ser claramente
em defesa da universidade pública, gratuita e
socialmente referenciada, do ponto de vista de
estar vinculada à classe trabalhadora.
Quem fala que existe neutralidade na
ciência, na realidade está ocultando
qual é a sua verdadeira ideologia.
VD: Nos últimos anos, as redes de ensino
privadas brasileiras, como a Kroton, lucraram
fortunas às custas do governo federal. Como
analisas o financiamento, por parte do
governo, do ensino privado? De que forma
isso afeta a dinâmica de funcionamento das
universidades?
GR: Particularmente, defendo que a educação
tem que ser pública 100%. Nesse sentido, não
é casual que frente às tentativas truculentas ao
conjunto da educação, os grandes empresários
que lucram com a educação se coloquem
todos à disposição do novo governo para tentar
apresentar projetos que logicamente continuam
beneficiando a eles. Desse ponto de vista, acho
que a defesa da educação pública e gratuita

VD: O programa Escola Sem Partido reflete a
atual conjuntura? Quais seus impactos sobre
a universidade?
GR: Nas universidades tem uma parte dos
professores que se manifestam de forma
crítica, e o Escola Sem Partido não é outra coisa
senão uma ideologia que pretende controlar
ideologicamente aqueles que pensam diferente.
Acho que nós professores não temos que ficar
na defensiva, temos que nos manter ministrando
as aulas do ponto de vista acadêmico, científico,
teórico e político, como a gente faz sempre.
Não existe neutralidade na ciência. Quem fala
que existe neutralidade na ciência, na realidade
está ocultando qual é a sua verdadeira ideologia.
Para nós, é importante defender a autonomia
que tem que ter o professor para poder ministrar
o conteúdo e sua disciplina sem nenhum tipo
de patrulhamento. Você tem agora a deputada
do partido do Bolsonaro que está insistindo
que assediem os professores, mas a resposta
tem que ser clara e contundente. A resposta é
coletiva e não individual.
VD: O que significa o estímulo à expansão
dos cursos EAD nas universidades públicas?
GR: Foi uma parte do próprio projeto neoliberal
de degradar a educação superior da melhor
forma possível. Isso seria um aprofundamento
de algumas coisas que também já estão
acontecendo. São coisas que vem acontecendo
e na proposta política de Bolsonaro aparecem
com muita força. É uma proposta profundamente
neoliberal, é uma ultradireita que não é
nacionalista.
VD: Como aconteceu a ação policial na
ADUFCG e como tu avalias o ocorrido?
GR: Acho que foi uma questão clara que
expressou do pior jeito o que estava apresentado
nacionalmente. Depois a gente descobriu que
havia sido uma ação coordenada em diferentes
universidades no mesmo dia. Na ADUFCG foi
muito mais grave porque envolveu a polícia e
a ordem judicial era absolutamente absurda. A
polícia se excedeu para além da ordem judicial,
como acontece sempre.
VD: De que forma situações como essa
afetam a democracia e a autonomia?
GR: A facilidade com que essas ordens judiciais
– tanto em Campina Grande quanto em outras
cidades – entraram na universidade é um problema
político e tem relação com a autonomia. Parece
que não existe autonomia na universidade. É um
fato político que apresenta com muita clareza
um avanço contra as liberdades democráticas.
A ADUFCG é um sindicato independente do
Estado, dos governos e da própria instituição
universitária. É um sindicato de trabalhadores,
autônomo e classista.
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Patrícia Cunha, professora de Ciência Política/UFPel,
analisa as eleições de 2018
gente vive num país de grandes desigualdades
sociais e se esperava, na pós-democracia, que
uma parte desses brasileiros esperavam que a
democracia se estendesse à democracia social,
ou seja, que produzisse maior igualdade e maior
qualidade de vida. Esse processo foi muito lento
no Brasil e isso vem causando um conjunto de
frustrações e desenganos, digamos assim, em
relação à democracia. Por outro lado, a gente
tem um constante histórico na população, na
história do Brasil, de episódios espetaculosos
de corrupção que a população brasileira se vê
vítima. A população brasileira se vê indignada
com isso. Então esse candidato se utiliza disso.
Ele trabalha com essas chaves emocionais
presentes na população. E com essa contradição.
Se você observa a campanha do Bolsonaro, ela
é totalmente imprecisa. Ninguém sabe dizer o
que de fato Bolsonaro vai fazer.

A

disputa eleitoral teve fim no dia 28 de
outubro, quando milhões de brasileiros
foram às urnas para decidir o próximo
presidente do Brasil, além dos governadores de
13 estados e do Distrito Federal. Jair Bolsonaro,
candidato pelo Partido Social Liberal (PSL) foi
eleito como presidente com 57,8 milhões de
votos, totalizando cerca de 55% dos votos
totais. O candidato derrotou Fernando Haddad,
do Partido dos Trabalhadores (PT).
Para analisar as perspectivas de governo de
Bolsonaro, que toma posse em 1º de janeiro
de 2019, entrevistamos a professora da UFPel,
Patrícia Cunha. Cunha, que é membro do
Conselho de Representantes da UFPel, atua na
área da Ciência Política. Na entrevista, fala sobre
os impactos da eleição, analisando as reações
externas e internas. A entrevista foi editada para
o jornal impresso e pode ser lida na íntegra em
nosso site (adufpel.org.br).
Voz Docente: Como avalias o resultado das
eleições? Que impactos você acredita que a
eleição de Bolsonaro irá trazer à democracia?
Patrícia Cunha (PC): Sobre o impacto que
tem para o Brasil, a gente tem aqui duas
perspectivas. Uma perspectiva é a do Brasil para
fora e aí você tem duas reações: uma reação
das nações democráticas, que é bem negativa.
A imagem do Brasil, se você for olhar todos os
jornais internacionais, é a imagem do candidato
enquanto fascista, e o risco que a democracia
brasileira corre, tanto antes das eleições como
depois das eleições. Em relação ao mercado,
principalmente ao mercado financeiro, você tem
uma ótima reação a partir da perspectiva de
aquisição de ações de empresas brasileiras, o
que foi prometido pelo candidato. Esse otimismo
diz respeito a uma parte muito específica do
mercado que vai fazer essas negociações e
lucrar, sobretudo, com papeis. Não impacta
em geração de emprego, em desenvolvimento
industrial ou coisa do tipo.
Uma outra questão, e que acho que é a questão
mais grave para o Brasil, é a questão interna.

O tipo de campanha que foi feita insufla um
conjunto de comportamentos autoritários que
fazem parte da cultura política brasileira e que
vêm sendo combatidos e trabalhados desde o
período da redemocratização. Então já se mostra
que o governo tem uma tentativa contraditória de
pacificação, porque ao mesmo em que o novo
presidente diz que vai governar para todos, que
vai fazer um governo de paz, que vai respeitar
as leis, ele também incentiva comportamentos
como o da futura deputada de Santa Catarina,
que faz uma ameaça clara de assédio moral aos
professores, contra a lei, dizendo que os alunos
devem gravá-los e denunciá-los, sem autorização
de imagem. Então é um comportamento
contraditório que o candidato teve durante
toda a campanha. E isso implica na dificuldade
de governabilidade, porque tem uma parte da
população que alimenta o medo da ditadura
através destes comportamentos, como o desfile
militar em Niterói no dia da posse, o que também
é contra a lei. São questões que colocam essa
dubiedade diante do governo e uma instabilidade
nesse sentido.
Se você observa a campanha do
Bolsonaro, ela é totalmente imprecisa.

VD: A que você atribui a adesão de milhões
de brasileiros às concepções políticas/
ideológicas de Bolsonaro?
PC: Penso que a maior parte dos brasileiros
não têm uma adesão às concepções políticas
e ideológicas do Bolsonaro. O que a gente tem
nas pesquisas de cultura política [é que] a maior
parte dos brasileiros, cerca de 69%, tem apreço
pela democracia. Mas o que essas pesquisas
demonstram também? Que esses brasileiros
têm apreço pela democracia, mas num sentido
muito abstrato. Na hora que você busca que
esses brasileiros traduzam essa democracia
em termos de leis, de cidadania, de direitos,
eles têm dificuldade em fazê-lo. E também
tem uma frustração com a democracia por
parte dos brasileiros que é bastante grande. A

VD: Os movimentos sociais sempre foram
atacados, inclusive com um endurecimento
após a Lei Antiterrorismo, sancionada por
Dilma Rousseff. No entanto, Bolsonaro
expressa a vontade de aniquilação desse
movimentos, especialmente aqueles ligados
à moradia e à reforma agrária, além de ter
defendido o exílio ou a prisão para opositores.
Como você vê a situação destes movimentos
daqui para a frente?
PC: Se tem uma confluência aí. Se você for
pegar por exemplo o pensamento neoliberal,
os clássicos, está expresso claramente que
uma das necessidades do neoliberalismo é a
aniquilação das associações de trabalhadores,
da organização dos trabalhadores. Por quê?
Porque como é que você vai tirar direitos de
trabalhadores quando você tem trabalhadores
organizados de uma maneira forte? Então
obviamente um candidato que já começa
dizendo que vai fazer a Reforma da Previdência,
aumentando a idade de trabalho da população,
que vai caçar 13º. Ou seja, um conjunto de
direitos de trabalhadores. A primeira coisa que
ele tem que fazer é combater as suas formas de
organização e de financiamento. Porque essa é
a maneira que ele tem de conseguir implementar
essas mudanças e de se manter no governo.
Então sim, essa é a proposta do candidato e ela
começa por combater esses movimentos que
são expressões de minorias e que ocupam muitas
vezes regiões isoladas do país: movimento dos
sem-terra, movimento dos sem teto, que apesar
de estarem dentro das cidades eles estão em
regiões periféricas, de difícil acesso. De fato,
esses movimentos tendem a ser bastante
reprimidos dentro dessa nova perspectiva de
governo. Isso sim estava muito claro no plano de
governo do candidato. Mas até isso vai depender
da capacidade de organização dessa população.
A partir do momento em que você tem uma
liderança que se recusa a negociar, já se parte
do pressuposto do confronto. Não se estabelece
base de diálogo com a sociedade, não tem
mediação. Isso fortalece esses movimentos
sociais, porque se tem um Estado que não está
mediando conflito, ele está assumindo o conflito.

Movimentos
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20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Zumbi e o protagonismo contra a escravidão
Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, no estado
do Alagoas. Nasceu livre, sendo capturado
quando tinha 7 anos de idade. Aos 15, fugiu
para o Quilombo dos Palmares, localizado na
região hoje conhecida como o município União
dos Palmares. Na comunidade, acaba tornandose um líder, comandando diversas resistências
contra os ataques portugueses. Em 1684, em
uma investida das tropas portuguesas contra
o Quilombo, Zumbi fica ferido e é pego pelas
tropas, que o degolam no dia 20 de novembro.
Além de Zumbi, diversas/os negras/os
escravizadas/os protagonizaram atos de
resistência contra o regime escravocrata.
Dandara, Teresa de Benguela, Luís Gama,
Adelina, Maria Firmina e Dragão do Mar são alguns
dos nomes que encabeçaram movimentos
abolicionistas. O 20 de novembro é um marco
em memória a estes e a outros tantos negras
e negros, que viveram e vivem a luta cotidiana

contra o racismo e o genocídio de seu povo.
A atualidade da luta das/os negras/os
Em 2018, completaram-se 130 anos da
abolição da escravatura. Mas, se a liberdade
está formalizada, ainda vive na sociedade e
nas instituições brasileiras o preconceito e
as práticas de violência contra a população
negra. Materializado em discursos de ódio e em
constantes casos discriminatórios, o racismo se
expõe diariamente e é agudizado neste período
eleitoral.
Simpatizantes do protofascismo vêm gravando
mensagens como “Lugar de negro é no presídio”
e “Aqui é faculdade de gente inteligente (e
branca)” em banheiros públicos de faculdades.
Os casos, que ocorreram também na UFPel/

3ª Marcha das mulheres negras. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

m 20 de novembro de 1695, há 323 anos, as
tropas portuguesas assassinavam o líder
do Quilombo dos Palmares, Zumbi. Em 1971,
Oliveira Silveira, historiador, poeta e militante
do movimento negro, propunha a data como um
marco, protagonizando, junto ao Grupo Palmares,
o reconhecimento do dia 20 de novembro como
Dia da Consciência Negra.
O nome do dia foi cunhado em 1978,
pelo
Movimento
Negro Unificado contra
a Discriminação Racial. A data simboliza a
resistência do povo negro ao genocídio ainda
hoje praticado pelo Estado e a luta contra
as diversas formas de discriminação, ainda
presentes na sociedade brasileira.

IFSul, mostram que negras e negros ainda são
alvos no Brasil (lembremos de Marielle e de Moa
do Catendê), além de que as conquistas pela
inclusão no ensino, por exemplo, podem estar
ameaçadas, com encorajamento do presidente
eleito, que fala em acabar com as cotas e iniciar
a cobrança de mensalidade no ensino superior.
No entanto, nunca houve tanta produção de
conhecimento protagonizada por negras/
os, sinalizando um importante esforço em
desconstruir o colonialismo presente na
academia e na sociedade. Essa e outras tantas
lutas devem ser celebradas no 20 de novembro,
sem esquecer a batalha cotidiana do povo negro
pela sobrevivência. Batalha esta que todas/
os comprometidos com uma sociedade menos
desigual precisam se somar.

Comunidade da UFPel forma Frente Contra o Fascismo

Professores, técnico-administrativos e alunos
da UFPel formaram em outubro uma Frente
Universitária Contra o Fascismo em Defesa
da Educação Pública e Gratuita. A decisão de
articulação e posicionamento da Comunidade
Universitária deu-se durante as eleições
presidenciais, quando o então candidato Jair
Bolsonaro (PSL), fez declarações atacando os
direitos de mulheres, negros, negras e LGBTQs,
que impulsionaram o discurso de ódio pelo país.
A primeira atividade realizada pela Frente foi a

Assembleia da Comunidade, ocorrida no dia
19 de outubro. A atividade teve como objetivo
discutir com a população e as categorias da
Universidade o atual momento político do país.
Um dos temas destacados durante a Assembleia
foi a importância da participação das categorias
em ações contra o fascismo e em defesa
da educação pública e gratuita. “Nós somos
defensores de uma escola pública de qualidade,
para que os nossos filhos, nossas filhas, sobrinhos
e sobrinhas possam estudar e ter uma educação

integral e qualificada”, afirmou a presidenta da
ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada. A docente ainda
relembrou os cortes implementados pelo governo
Temer, que afetaram o financiamento de bolsas
de pesquisa, extensão e assistência estudantil:
“Já tivemos muitos cortes e agora estamos
apreensivos porque estamos vendo, no cenário,
uma candidatura que não quer investir em
financiamento para as universidades públicas e
que fala que os servidores públicos dão prejuízo
para o Estado”.
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Especial ADUFPel - Histórias de Luta:
Uma trajetória pela democracia - eleições para reitor
A ADUFPel-SSind atua fortemente, desde a sua fundação, pela
democratização da UFPel. Em 1988, participou da mobilização
da comunidade universitária – juntamente ao Diretório Central
de Estudantes (DCE) e a ASUFPel-Sindicato – em defesa de
eleições diretas e paritárias dos dirigentes máximos da
instituição.
A campanha “Reitor eleito tem que ser nomeado” foi
considerada um marco para a democratização da Universidade.
O movimento iniciou em 17 de novembro de 1988 e teve fim em
13 de dezembro do mesmo ano, quando o então presidente da
República, José Sarney, assinou a nomeação do reitor Amilcar
Gigante, eleito por consulta universitária à comunidade da
UFPel.
A eleição, na qual concorreram três chapas, foi construída
democraticamente durante dois meses, envolvendo toda
a comunidade acadêmica. De um total de 8.045 eleitores,
5.985 compareceram às urnas. A chapa 1 - “Construção” saiu
vitoriosa.
Atualmente, a ADUFPel-SSind participa ativamente do
processo eleitoral para escolha da reitoria da UFPel, como
parte integrante da Junta Eleitoral.

