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Reitor eleito tem 
que ser nomeado

PÁGINAS 5 e 6



MuralEditorial

EXPEDIENTE

Nitidamente, vivemos um momento em que 
se confrontam dois projetos de educação: o 
defendido por Bolsonaro/Mourão, que visa 
atender as demandas do capital financeiro 
e restringir o acesso do povo à educação e, 
consequentemente, reduzir sua capacidade 
crítica e de organização, e aquele defendido 
por nós, onde se estimula o acesso, a 
crítica, a produção social e a perspectiva da 
intervenção transformadora na sociedade. 
Este projeto de segregação vem sendo 
defendido há anos pelas grandes 
corporações vinculadas à educação privada 
que buscam abocanhar essa “fatia gorda 
do mercado”, enquanto tentam passar a 
boiada atacando a categoria e os serviços 
e servidores públicos de forma geral. 

É preciso entender, por exemplo, o que 
ocorre nas universidades e nos processos 
de escolha das reitorias. Para um governo 
neoliberal como este é fundamental intervir 
na autonomia das Instituições de Ensino 
Superior - IES – dar andamento ao projeto 
de educação que favorece as empresas 
e investidores do setor da educação, 
seguindo as orientações do Banco Mundial, 
contando com gestores que tem a mesma 
compreensão de que a universidade não 
é para todos e, portanto, se faz pungente 
limitar o acesso do povo à educação 
superior, conquistado a partir de muita luta 
pelas categorias da educação e pela classe 
trabalhadora em geral.  Nesse patamar de 
disputa, é fundamental defender os processos 
democráticos e legítimos estabelecidos 
nas IES e a nomeação dos dirigentes 
escolhidos. Não aceitaremos interventores! 

De outra parte, a pandemia nos colocou o 
cenário do ensino remoto como possibilidade 
de ensino - defendida pelo governo federal 
– desconsiderando a discriminação 
embutida nesta modalidade e sem qualquer 
responsabilização pelas demandas da 
categoria docente. Em Pelotas, nossa luta 
resultou na aprovação de uma normatização 
pelo Consun para dar um mínimo de amparo 
à categoria, em que pese ainda ser 
necessário manter acesa a mobilização. 
E essa mobilização é fruto da organização 
da categoria e da compreensão que somos 
todas e todos trabalhadoras e trabalhadores 
da educação, ocupando um lugar fundamental 
de formadores de opinião. Não é à toa que 
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as organizações sindicais tem sido também 
duramente atacadas. Os governantes sabem 
que juntos/as sempre somos mais fortes.  

Exatamente neste contexto, elegemos a nova 
gestão do nosso sindicato nacional, o ANDES, 
através de um processo teleprensencial, 
inusitado para a categoria, mas necessário 
para manter a categoria organizada, 
mobilizada, atenta, reivindicando seus 

direitos e defendendo a classe trabalhadora. 
Todos esses elementos são expressões 
complementares de o quanto nossas maiores 
conquistas somente são possíveis quando 
lutamos coletivamente, mostrando que nossa 
organização tem uma história que faz todo o 
sentido hoje para cada docente. É expressão 
da pluralidade e, ao mesmo tempo, o único 
instrumento de segurança em relação aos 
nossos direitos: Lutarmos juntos!
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Minuta que regulamenta trabalho docente 
na UFPel durante a pandemia é aprovada

No início do mês de novembro, finalmente o 
Conselho Universitário (Consun) da UFPel, 
regulamentou aspectos dos processos de 

progressão e promoção do servidor docente 
diante das circunstâncias impostas pela 
pandemia de Covid-19. A reivindicação da 
categoria docente já havia sido apresentada 
diversas vezes à administração da universidade. 
O texto da minuta, apresentado pela gestão da 
universidade e aprovado pelos conselheiros, 
aponta que nenhum docente será prejudicado 
na sua avaliação de desempenho por qualquer 
aspecto ou circunstância relacionados à redução 
ou à modificação de suas atividades docentes 
em decorrência das alterações impostas pela 
pandemia. 
Além disso, afirma que ficam suspensas a 
exigência de pontuação mínima no RAAD para 
Total de Carga Horária Anual, Carga Horária de 
Ensino e Total de Pontos e a exigência da carga 
horária mínima semanal de aulas, prevista no 
Art. 10 da Resolução nº 10/2015. Também 
foi aprovada a inclusão de artigo que ampare 
professores e professoras em estágio probatório. 
A sugestão foi apresentada pela professora 
Eugênia Dias, da Faculdade de Educação, que 
representa os professores auxiliares. 
Todas as disposições contidas na Minuta de 
Resolução terão vigência durante o tempo que 
durar a suspensão das atividades presenciais 
na Universidade, conforme o que dispõe a 
Portaria de 30 de julho de 2020, a qual prorroga 
a suspensão das atividades presenciais até 31 
de dezembro deste ano. 

Direitos autorais e de imagem
Outro ponto abordado na reunião, conforme o 
que tem sido demandado pela ADUFPel, refere-
se às garantias que devem nortear os direitos 
autorais e de imagem do trabalho docente durante 
o período de Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
No dia 23 de setembro, a entidade, de acordo 
com decisão da Assembleia Geral (AG) realizada 
de forma virtual no dia anterior (22), protocolou 
um ofício endereçado ao reitor Pedro Hallal 

contendo as demandas da categoria em relação 
ao assunto. A categoria reivindicava a elaboração 
de normativas através dos conselhos superiores 
da instituição para garantir o respeito aos direitos 
autorais e de imagem e à privacidade do corpo 
docente. 
Na reunião do Consun, o reitor e presidente do 
Conselho, Pedro Hallal, também por solicitação da 
docente Eugênia Dias, comprometeu-se, então, 
em incluir no termo de adesão - já elaborado 
e que vem sendo aplicado aos servidores ao 
entrar no ambiente de e-aula da UFPel - que 
toda a reprodução de material de aula deve se 
dar com expressa autorização docente, pois a 
questão não está contemplada no termo.
“É importante destacar que as deliberações da 
reunião do Consun desta terça-feira representam 
uma conquista para a categoria. As definições 
sobre carga-horária, distribuição de disciplinas 
e direitos de imagem são resultado do esforço 
conjunto da ADUFPel e dos docentes”, ressaltou, 
após a reunião do Consun, a diretora da ADUFPel 
Larissa DallAgnol da Silva.

Reitoria da UFPel responde ofício de 
demandas da categoria docente protocolado 
pela ADUFPel
Na segunda semana de novembro, o reitor da 
UFPel, Pedro Hallal, respondeu, via ofício, as 
demandas da categoria docente referentes 
ao conjunto de garantias e direitos que devem 
nortear o trabalho durante o período de Ensino 
Remoto Emergencial (ERE). 
Algumas solicitações, que compreendem 
a preservação do direito de imagem e à 
privacidade do corpo docente por meio do uso de 
plataformas on-line, já estão em andamento. O 
reitor afirmou que as demandas foram enviadas 
pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE) à Procuradoria 
Jurídica Institucional, com o objetivo de subsidiar 
a regulamentação interna, a qual está sob 
responsabilidade de comissão criada no âmbito 
do Comitê UFPel Digital. 
Outra exigência apresentada pelos docentes diz 
respeito à carga horária de trabalho. Segundo o 

documento da ADUFPel, tal exigência encontra 
respaldo na Norma Técnica do Ministério Público 
do Trabalho, de acordo com a qual as atividades 
pedagógicas com plataformas virtuais devem 
considerar períodos de capacitação, adaptação, 
preparação do material que será utilizado, 
atividades realizadas, entre outras questões. 
Em resposta, o reitor explicou que uma comissão 
para elaboração de Parecer Normativo já foi 
instituída pelo Conselho Coordenador do Ensino, 
da Pesquisa e da Extensão (Cocepe), que 
contempla a segurança institucional da carga 
horária docente. Além disso, a Minuta elaborada 
pela comissão está em análise pela comunidade 
acadêmica.
Entre as demandas não atendidas, encontram-
se o financiamento para aquisição, manutenção 
ou fornecimento de equipamentos de trabalho e 
infraestrutura para o trabalho remoto, bem como 
o reembolso de eventuais despesas. Segundo 
a Reitoria, o ressarcimento de tais despesas 
esbarraria no artigo 18 da Lei 13.898/2019 
(LDO 2020) e no artigo 8 da Lei Complementar 
173/2020. 
De acordo com a presidente da ADUFPel, Celeste 
Pereira, parte das reivindicações da categoria 
foram atendidas e o caráter de excepcionalidade e 
transitoriedade do ERE ficou demarcado. “Quanto 
ao direito autoral e de imagem, as compreensões 
são diferentes, mas, minimamente teremos 
a garantia de que o acesso de docentes e 
estudantes ao material produzido se dê mediante 
acesso ao cobalto dentro do ambiente da UFPel. 
Com relação ao ‘apoio’ em função do trabalho 
remoto ou home office também há divergências. 
As exigências institucionais são proporcionais 
a suas responsabilidades para que possam 
ser executadas. E ainda temos o debate sobre 
o ensino híbrido. Por isso, a mobilização da 
categoria precisa ser constante. Estamos 
atentos”, destacou.

Leia a resposta completa do reitor em 
www.adufpel.org.br

Muitas lutas virão em 2021

Depois um conturbado ano de 2020, a 
promessa é de que o ano de 2021 trará 
ainda mais desafios para os lutadores que 

defendem os direitos do trabalhadores brasileiros 
e também a educação e outros serviços públicos 
essenciais. 
Muito provavelmente o próximo ano terá início 
ainda em meio à pandemia de Covid-19 e não se 
sabe por quantos meses durará a necessidade 
de manter o isolamento social. Por outro lado, 
servidores públicos também começarão o ano 
envolvidos em um turbilhão de ataques aos seus 
direitos, promovidos pelo governo federal, como 
a tentativa de aprovar a Reforma Administrativa. 
Celeste Pereira, presidente da ADUFPel, 
acredita que 2021 está longe de indicar o 
retorno à normalidade. “Será um ano de muitos 
enfrentamentos na perspectiva da reorganização 

da vida das pessoas. Em particular para os 
servidores e servidoras públicos, já que há um 
leque de medidas de arrocho que vêm sendo 
tomadas. O horizonte não é o mais animador, 
uma vez que o governo Bolsonaro/Mourão 
assume declaradamente seu apoio ao projeto 
neoliberal que pretende constituir o estado 
mínimo, entregando parte significativa da ação 
do estado para os grandes agentes financeiros 
nacionais e/ou internacionais”, afirma.
Sobre as lutas no campo da educação, a 
presidente da Seção Sindical antevê que o 
cenário de disputa será bastante duro. “Tivemos 
a aprovação de legislação que retira R$ 1,4 
bilhões do orçamento da educação de 2021, 
há várias reformas em curso, há a implantação 
do ensino remoto como trampolim para o ensino 
híbrido de forma definitiva, há ataques à ciência e 

tecnologia, há redução do acesso aos programas 
de auxílio, etc”, cita a docente. 
Para Celeste Pereira a expectativa é também 
de muitas lutas e resistência em 2021, como já 
ocorreu em 2020. “Seja de modo virtual ou mesmo 
presencial (observadas as medidas de cuidado 
em relação à Covid-19) continuaremos com 
nossa mobilização, quer com dias específicos 
de paralisação, quer através de jornadas ou 
campanhas específicas. Não está descartada 
a construção da greve no setor da educação, 
tampouco dos servidores públicos federais em 
articulação com outros setores. A nossa certeza 
é que haverá resistência e que estaremos juntos 
pela base, com os/as docentes e com o conjunto 
da classe trabalhadora”, conclui Celeste Pereira, 
presidente da ADUFPel, desejando a todos e 
todas um bom final de ano.
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Atriz com transtornos mentais vence Prêmio Braskem 
de Teatro com obra sobre luta antimanicomial 

A atriz baiana Helisleide Bomfim venceu 
recentemente o Prêmio Braskem de Teatro 
na categoria Atriz Revelação por conta de 

sua atuação em Holocausto Brasileiro - Prontuário 
da Razão Degenerada. A peça, de Diego Araújo, 
em colaboração com Bárbara Pessoa, é inspirada 
no livro homônimo, que relata os horrores vividos 
pelos pacientes psiquiátricos do Hospital Colônia 
de Barbacena (MG).
A própria Helisleide sabe bem como é viver 
dentro de manicômios e de instituições 
psiquiátricas. Técnica de enfermagem, ela 
adoeceu mentalmente após dar à luz a seus 
filhos e foi internada por sete vezes. “Eu não 
aceitava o tratamento e nem a medicação. Depois 
de quatro anos, tive alta e voltei a trabalhar. 
Quando tive outro filho, voltei a adoecer. Só 
consegui estabelecer meu autocuidado através 
do teatro”, conta. “O teatro ressignificou minha 
vida. Era o remédio que me faltava para aceitar o 
tratamento. A luta antimanicomial é maravilhosa 
e sem ela eu nunca teria o equilíbrio que atingi 
hoje”, completa. 
Desde 2010, a atriz faz parte da companhia 
Insênicos, criada dentro dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) a partir de um 
convite recebido pela Associação Metamorfose 
Ambulante (AME), da qual Helisleide foi presidente 
por quatro anos. “ A AME é importante porque dá 
protagonismo ao usuário. Me possibilitou sair do 
manicômio e estar no mundo”, afirma. 

Os atores e atrizes do Insênicos foram convidados 
para fazer testes e participar de Holocausto 
Brasileiro no ano passado. Helisleide foi uma das 
escolhidas para o elenco da peça, que chegou 
a fazer 12 espetáculos com bilheteria esgotada 
antes do início da pandemia de Covid-19. 
Premiada à distância por conta do vírus, a atriz 
conta que não se viu como vencedora quando 
a ficha caiu, mas sim todos os brasileiros que 
já tiveram suas vidas afetadas pela internação 
compulsória em manicômios. “Vi as mais de 60 
mil pessoas torturadas, estigmatizadas, cujos 
corpos foram vendidos para universidades. Senti 
a liberdade de expressão de todas as pessoas 
que já estiveram presas, como eu. Lugar de 
louco é ocupando os espaços”, afirma Helisleide 
Bomfim. 

Trem de Doido

Noite azul, pedra e chão
Amigos num hotel
Muito além do céu
Nada a temer, nada a conquistar
Depois que este trem começa a andar, andar
Deixando pelo chão os ratos mortos na praça
Do mercado
Quero estar onde estão
Os sonhos desse hotel
Muito além do céu
Nada a temer, nada a combinar

Na hora de achar o meu lugar no trem
E não sentir pavor dos ratos soltos na praça
Minha casa
Não precisa ir muito além dessa estrada
Os ratos não sabem morrer na calçada
É hora de você achar o trem
E não sentir pavor dos ratos soltos na casa
Sua casa

A canção Trem de Doido, de Lô Borges (Clube da 
Esquina, 1972), retratava de maneira tristemente 
poética o caminho que dezenas de milhares de 
brasileiros foram forçados a fazer no século 
passado, rumo à internação compulsória no 
Hospital Colônia de Barbacena, instituição 
psiquiátrica localizada no interior de Minas Gerais. 
Décadas depois da obra-prima da música 
mineira, a jornalista Daniela Arbex voltou a 
colocar a cidade de Barbacena no centro dos 
debates da luta antimanicomial brasileira. Em 
2013, ela publicou o livro reportagem Holocausto 
Brasileiro, com o qual apresentou relatos e dados 
chocantes sobre o Hospital Colônia.
O manicômio, fundado em 1903, assassinou 
60 mil pessoas e chegou a arrecadar pelo 
menos 600 mil reais com a venda de corpos. A 
instituição foi classificada como “um campo de 
concentração nazista” pelo psiquiatra italiano 
Franco Basaglia. Em grandes vagões de carga, 
conhecidos como "Trem de Doido", chegavam 
os pacientes do Hospital Colônia. Para lá, eram 
enviados "pessoas não agradáveis", como 
opositores políticos, prostitutas, homossexuais, 
mendigos, pessoas sem documentos, etc. 
Estima-se que cerca de 70% dos pacientes não 
tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença 
mental.
Atualmente, 190 pacientes do Colônia em 
situação de baixa sobrevida, são tratados no 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 
Após o fechamento, seus pouquíssimos 
sobreviventes foram transferidos para abrigos 
de melhores condições e por direito, passaram a 
receber indenização do Estado.

A peça de teatro
Na peça de teatro, a obra de Daniela Arbex é 
adaptada para retratar o manicômio e centros 
psiquiátricos em afro-perspectiva. Através de 
uma estrutura documental e meta-documental, 
um grupo de artistas documentaristas decide 
entender os fatores que levaram uma população 
de mais de 70% de pessoas negras e não-
brancas a ser internada no Hospital Colônia. A 
análise se apoia na produção "O Diagnóstico 
Moral dos Pacientes Psiquiátricos". 
Segundo a sinopse da peça, o genocídio mineiro 
não é um caso isolado. “O uso da saúde mental 
como argumento moral para a segregação e o 
impedimento da vida tem muitos rastros e se 
mantém cotidiano, abatendo-se principalmente 
sobre a população negra, que inclusive 
representava 70% dos internos de Barbacena”. 
E é com esta perspectiva que a peça de teatro 
se propõe a analisar o manicômio e os centros 
psiquiátricos, debatendo o adoecimento 
do sistema social, a loucura, o estigma e o 
recorrente racismo.Foto: Shai andrade/diVULgaçÂo
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Comunidade acadêmica da UFPel escolhe 
novo reitor e aguarda nomeação

A comunidade acadêmica da UFPel escolheu, 
no dia 15 de outubro, o novo reitor e a nova 
vice-reitora que estarão à frente da gestão 

da instituição pelos próximos quatro anos. O 
resultado deu-se por meio de Consulta Informal 
que envolveu 8.883 pessoas no primeiro turno 
(23 e 24 de setembro) e 7.843 no segundo (13 e 
14 de outubro), em votação física e online. 
A chapa 1 (UFPel Diversa), representada pelo 
professor Paulo Roberto Ferreira Júnior e pela 
professora Úrsula Silva, foi a vencedora, com 
56,5% dos votos. Ela disputou o segundo turno 
contra a chapa 2 (UFPel Mais), do professor Fábio 
Cerqueira, que obteve 43,5% dos votos. 
Paulo é docente do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico da UFPel desde 2009. Possui 
Doutorado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e Mestrado na mesma área pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
A sua vice, Úrsula Silva, é docente da 
Universidade desde 1995. Suas áreas de atuação 
são estética e cultura visual. Atualmente está 
diretora do Centro de Artes. Possui Licenciatura 
Plena em Filosofia pela Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), mestrado em Filosofia e Doutorado 
em História pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Doutorado em 
Educação pela UFPel.

A consulta
O processo de Consulta Informal à comunidade 
acadêmica foi organizado de forma paritária e 
democrática pela Comissão da Consulta Informal 
(COE) e conduzido pela Junta da Consulta Informal 
(JCI), ambas compostas pela ADUFPel-SSind, 
pelo ASUFPel-Sindicato e pelo DCE, entidades 
representativas dos três segmentos. A disputa 
ocorreu entre 4 chapas: Chapa 1 – UFPel Diversa, 
Chapa 2 – UFPel Mais, Chapa 3 – Tô Contigo 
UFPel e Chapa 4 – UFPel Raiz.
Conforme ressalta a presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira, a Consulta Informal é - 
historicamente e principalmente neste momento 
de tantos ataques à autonomia universitária 
- fundamental para assegurar o processo 
democrático dentro das Instituições de 
Ensino Superior (IES). Segundo ela, a próxima 
etapa é garantir a nomeação do indicado pela 
comunidade, o que implicará no esforço da 
comunidade. 
“Esperamos que o governo federal respeite 
a autonomia universitária e a decisão da 
comunidade, indicando o primeiro nome da Lista 
Tríplice. Não queremos que se reproduza na UFPel 
o que já aconteceu com outras IES e lutaremos 
para que o reitor eleito seja nomeado”, afirma a 
docente.

Consun referenda Lista Tríplice
Em 19 de outubro, o Conselho Universitário 
(Consun) da UFPel referendou a Lista Tríplice 
que será enviada ao Ministério da Educação 
(MEC) para a nomeação dos novos dirigentes da 
instituição. 
Os nomes que compõem a lista, de acordo com o 

edital de candidatos ao cargo de reitor inscritos, 
são os professores Paulo Ferreira (Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico), Isabela Andrade 
(Centro de Engenharias) e Eraldo Pinheiro (Escola 
Superior de Educação Física). 
Durante a sessão no Consun, cada candidato 
apresentou seu currículo e plano de gestão para 
os próximos quatro anos. Em seguida, a votação 
ocorreu de forma uninominal e secreta, conforme 
prevê a legislação. Em primeiro lugar ficou Paulo 
Ferreira, que recebeu 56 votos, seguido de 
Isabela, que obteve 6 votos, e de Eraldo, com 2 
votos. 
Contudo, durante a reunião, houve preocupação 
em relação aos demais integrantes da chapa que 
não se comprometeram em renunciar caso sejam 
nomeados. “Houve uma tensão durante a reunião, 
pois os professores Isabela e Eraldo foram 
questionados várias vezes se, caso fossem 
eleitos pelo Consun, aceitariam encabeçar a 
Liista Tríplice e, se fossem nomeados pelo MEC, 
mesmo sem encabeçar a lista, se assumiriam a 
Reitoria. Ambos foram evasivos nas respostas, 
sempre repetindo: ‘lutaremos para que o reitor 
eleito seja nomeado’. Não respondendo às 
questões, foram questionados mais de quatro 
vezes por conselheiros diferentes”, conta a 
conselheira da área das Ciências da Vida, Beatriz 
Franchini.

Intervenções de Bolsonaro 
A apreensão da comunidade universitária 
em relação à nomeação é legítima, já que 
o governo Bolsonaro tem tomado medidas 
antidemocráticas desde o início da sua gestão. 
O  presidente desrespeita e ignora o processo de 
consulta eleitoral das Instituições Federais   de 
Ensino Superior (IFES) e, até novembro de 2020,  

já havia nomeado 16 interventores, um número 
bastante expressivo. 
As intervenções do governo federal rompem 
com uma tradição que ocorre desde o período 
da redemocratização. Apesar de ser atribuição 
do governo federal nomear os reitores, as 
instituições de ensino realizam uma espécie 
consulta à comunidade acadêmica para a qual se 
inscrevem as chapas. Por respeito à democracia 
e autonomia das instituições, a regra é que a 
chapa mais votada seja nomeada. 
Em decreto de número 9.794, assinado em maio 
de 2019, entre várias medidas, Jair Bolsonaro 
transferiu para a Presidência da República, 
para a Casa Civil e para o MEC a indicação de 
pró-reitores, decanos, diretores de centros ou 
campi e outros dirigentes das instituições e 
tirou a autonomia de reitores para nomeação do 
segundo escalão administrativo das Instituições 
Federais de Ensino Superior.

Ministros do STF votam contra a intervenção 
de Bolsonaro na nomeação de reitores
O tema virou discussão no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Em 9 de outubro deste ano, 
o ministro Edson Fachin abriu as votações 
referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6565, movida pelo PV, a qual diz que o 
governo Bolsonaro vem promovendo “intervenção 
branca” nas universidades federais ao usar uma 
lei para não dar posse aos primeiros colocados 
em eleições para a reitoria. 
Na votação em plenário virtual, o ministro Edson 
Fachin, relator do processo, foi o primeiro a 
se posicionar. Em seu voto, ressaltou que a 
nomeação “não pode ser interpretada como 
dispositivo para o desenvolvimento de agendas 
políticas, ou como mecanismo de fiscalização".

Foto: diVULgaçÂo
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Os ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia, além 
do relator, votaram a favor da autonomia e contra 
a intervenção de Bolsonaro nas instituições. 
No entanto, no dia 15 de outubro, a votação 
virtual foi suspensa. Diante da apresentação de 
destaque pelo ministro Gilmar Mendes, a votação 
passará a ser no formato presencial, ainda sem 
data marcada para acontecer.
Para aprovação da ADI, seis ministros devem 
votar a favor e a decisão terá efeito apenas a 
partir da data de protocolo da ação, em 22 de 
setembro de 2020, mas é considerada uma 
vitória, ainda que parcial. 

ANDES-SN repudia intervenções
O  ANDES-SN classifica as ações do governo 
como um “flagrante caso de desrespeito à 
autonomia universitária”. O Sindicato Nacional, 
bem como a ADUFPel, defende que o processo de 
escolha dos dirigentes seja realizado e concluído 
no interior das próprias instituições, com voto 
paritário ou universal, sem a submissão de Lista 
Tríplice ao MEC.

Sobre o assunto e demais temas de relevância 
à comunidade acadêmica, o jornal Voz 
Docente entrevistou Paulo Roberto Ferreira 
Júnior. Confira:

As intervenções do governo Bolsonaro têm 
crescido nas instituições de ensino superior. 
De que forma isso afeta a autonomia das 
universidades? Você se compromete a lutar 
ao lado da comunidade acadêmica pela sua 
nomeação, caso ocorra intervenção?

A Universidade tem que zelar pela sua 
autonomia, sendo papel dos gestores e da 
comunidade acadêmica empreender todos os 
esforços possíveis para isso. Nossa comunidade 
escolheu, depois de um processo democrático 
bastante intenso, um programa de gestão para 
ser colocado em execução de 2021 a 2024. 
Foi eleita a continuidade do trabalho que vem 
sendo realizado pela gestão atual e os princípios 
que nortearam as ações e decisões dessa 
gestão. Nossa comunidade não aceitará que 
um interventor seja nomeado depois que esse 
processo, legítimo e legal, foi devidamente 
realizado aqui. Como tenho dito sempre que 
sou perguntado sobre esse assunto, não 
temos dúvida que o reitor que foi eleito tem 
que ser o reitor empossado. Nenhuma decisão 
do presidente da república diferente dessa nos 
parece razoável. Estou, por óbvio, absolutamente 

comprometido com isso desde o princípio, eleito 
ou não.

Como você analisa os cortes de verbas efetuados 
pelo governo federal e de que forma isso tem 
afetado a educação pública?

Todo a falta de investimento em educação 
pública que se vê nos últimos anos traz prejuízos 
para a nossa sociedade à medida que torna 
as condições de ensino e aprendizagem neste 
contexto cada vez mais inadequadas a despeito 
de todo o esforço que se possa empreender 
contra isso. Com relação às Universidades 
Públicas e a UFPel em específico, é importante que 
analisemos o histórico do que vem acontecendo.
Em 2017 tivemos um corte do orçamento de 
custeio, que tratam das despesas cotidianas, 
na ordem de 7%. Isso causou uma necessidade 
de adaptação das despesas para buscar reduzir 
o déficit anual que a Universidade vinha tendo. 
De lá pra cá, esses recursos aumentaram 
anualmente aquém da forma como as despesas 
são reajustadas, nas contas e nos contratos 
dos terceirizados, por exemplo. Isso, em termos 
práticos, vem mantendo a Universidade com 
orçamento rigorosamente comprometido com 
seu dia-a-dia, sem capacidade de ampliação 
de investimentos. Contudo, para o próximo 
ano, o orçamento foi anunciado com um corte 
médio de 18,5% para todas as IFEs, o que na 
UFPel representou mais de 20%. Será preciso 
analisar as contas de 2020 mediante os efeitos 
da pandemia e projetar o próximo ano em 
diferentes cenários possíveis para sabermos os 
reais impactos desse corte. De toda forma, será 
preciso estabelecer um embate para reverter 
esse quadro o mais rapidamente possível, e isso 
terá de ser feito em conjunto com as demais 
Universidades.
Ainda, para além dos recursos de custeio, 
os recursos de capital, que nos permitem a 
aquisição de equipamentos e a realização 
de médias e grandes obras, vêm diminuindo 
sistematicamente. Em 2019, último ano típico, 
tivemos em torno de 3 milhões de reais em 
verbas ordinárias nesse contexto. Isso limita 
muito a ampliação absolutamente necessária 
em área física e qualificação de espaços, por 
exemplo, contribuindo para a dificuldade que 
temos enfrentando em atender à necessidades 
bastante concretas dos nossos cursos de 
graduação e pós-graduação, limitando nossa 
capacidade de avançar ainda mais em termos 
de qualidade.

Quais os projetos a serem executados em curto 
prazo? 

Temos um programa de gestão que foi 
apresentado para a comunidade em muitas 
oportunidades, ele pode ser acessado em Temos 
um programa de gestão que foi apresentado 
para a comunidade em muitas oportunidades, 
ele pode ser acessado em http://www.
ufpeldiversa.com/programadegestao.pdf. Ali 
estão 136 ações que pretendemos realizar no 
período de 2021 a 2024 a frente da gestão da 
nossa Universidade. Também ali destacamos 9 
ações que consideramos de bastante impacto 
para nossa comunidade, as quais chamamos de 
superações. Pretendemos iniciar nossa gestão 
organizando essas ações em um cronograma 
de implementação, onde, depois do processo 
de transição, poderemos dar prioridade aquelas 
ações factíveis imediatamente e que mais 
afetem nosso cotidiano. Entre elas, eu posso 
destacar aqui, a conclusão das obras da antiga 
AABB, para que tenhamos um centro de esporte, 
cultura e lazer para a integração da nossa 
comunidade. O início da discussão sobre a 
implantação dos currículos inovadores, tanto de 
graduação e pós-graduação, e da reestruturação 
acadêmico-administrativa da nossa Universidade. 
Além disso, é preciso começar o estudo sobre 
como o trabalho remoto poderá se dar na UFPel 
e também com relação ao dimensionamento do 
trabalho dos técnicos para permitir a elaboração 
de um processo equânime e transparente para a 
distribuição de vagas na Universidade.

Algo mais que queiras falar?

Gostaria de agradecer a confiança da 
comunidade acadêmica na nossa capacidade 
de gerir a Universidade nos próximos anos, que 
deverão apresentar muitas dificuldades para 
todos nós, e também pelo reconhecimento no 
trabalho que realizamos até aqui. Precisamos, 
como comunidade, nos integrarmos cada vez 
mais, exercendo nossa capacidade de empatia 
e compromisso com a instituição, para enfrentar 
os desafios do pós-pandemia e das dificuldades 
de investimento. Faremos os avanços que a 
comunidade espera, primando pelos processos 
democráticos e de ampla discussão. Por certo, 
uma gestão que prima pela transparência e o 
diálogo com todas as pessoas que fazem a 
nossa Universidade.

Foto: oUtraS PaLaVraS
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Projeto da UFPel leva leitura para 
dentro do Presídio Regional

Cumprindo seu papel social, a Universidade 
Federal de Pelotas está presente em 
diversos rincões do Rio Grande do Sul, 

não apenas com prédios e aulas formais, mas 
também com uma série de projetos de extensão. 
Um deles é responsável por levar o hábito e 
a prática da leitura para dentro dos muros do 
Presídio Regional de Pelotas.
Coordenado por Luciana Iost Vinhas, docente 
de Língua Portuguesa e Linguística da UFPel, o 
projeto "Remição de pena através da prática de 
leitura no Presídio Regional de Pelotas" busca 
proporcionar aos apenados e às apenadas a 
possibilidade de diminuição de suas penas a 
partir da leitura e do debate de livros.
Luciana conta que a ideia é antiga, baseada no 
que desenvolveu no doutorado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), quando 
investigou a relação entre corpo e subjetividade 
a partir da fala de mulheres presas. Mas, foi 
somente anos depois, já como docente da UFPel, 
que ela colocou em prática sua proposta de levar 
a extensão para dentro de uma penitenciária. 
“Eu sentia a necessidade de fazer um trabalho 
de extensão, e não somente de pesquisa, 
dentro da penitenciária. Estar atuando dentro da 
penitenciária é algo significativo dessa relação 
que é essencial para o funcionamento da 
universidade pública”, afirma a professora. 
Em 2019, a docente se sentiu em condições de 
iniciar o projeto, que só foi institucionalizado na 
UFPel depois da realização de conversas com o 
Presídio e com o Conselho da Comunidade de 
Execução Penal de Pelotas. Em julho de 2019, 
teve início, de fato, o projeto de extensão.

Como funcionam as leituras
Luciana conta que ela, em conjunto com outras 
professoras e com a estudante bolsista do 
projeto, buscam escolher livros que tenham 
linguagem acessível e que também possam 
ser adquiridos facilmente. “Existem indicações 
de leitura feitas pela Escola Penitenciária, mas 
são leituras mais canônicas, mais clássicas. 
São textos que consideramos que não são 
adequados, não pela qualidade, mas por não se 
adequarem ao que se pretende com o projeto”, 
afirma. 
Antes da pandemia de Covid-19, o projeto 
atuava por meio de encontros semanais com 
dois grupos de 10 pessoas, um de mulheres 
e um de homens. Na semana anterior, eram 
indicados aos apenados os capítulos do livro 
que deveriam ser lidos, bem como as perguntas 
que serviriam de guia para o debate posterior 
da leitura. As perguntas também serviam para 
preparar o relatório de leitura, necessário para a 
remição de pena. 
“Acabamos recebendo doações e usamos os 
livros doados. Outros livros escolhemos, mas a 
partir de um financiamento pessoal. A escolha 
depende da obtenção da obra e também 
que a obra possa permitir o diálogo com os 
participantes”, cita Luciana Iost Vinhas. Entre 
os livros recebidos pelo projeto estão “O Papai 
é Pop” de Marcos Piangers, e “Mais Que Dois” 
de Juliana Vinhas - uma obra sobre a inclusão de 
filhos com altas habilidades e com Síndrome de 
Down.
Os participantes do projeto também indicaram 
leituras. “Na Minha Pele” de Lázaro Ramos foi uma 

demanda dos homens presos, de maioria negra. A 
obra apresenta pequenas crônicas sobre a vida 
do ator, que abordam temas como o racismo. 
“Olhos D'água”, de Conceição Evaristo, também 
dialogou bastante com as mulheres negras. 

Depois da Covid
Desde o início da pandemia, o projeto não realizou 
mais atividades presenciais no Presídio, mas 
segue ativo. Durante o Calendário Alternativo 
da UFPel, foi realizado um curso online para os 
licenciandos de Letras sobre o trabalho em 
educação dentro da penitenciária. Agora, no atual 
calendário letivo, está acontecendo um grupo de 
estudos sobre questões penitenciárias.
Segundo a coordenadora de projeto, a ideia 
é manter o projeto e retomar as atividades 
presenciais no Presídio quando possível. “O 
projeto está criando um vínculo entre a UFPel 
e o Presídio, o que não existia. O Presídio 
pode ser um local de estágio para alunos de 
licenciatura, para produzir efeitos positivos tanto 
para os apenados quanto para os estudantes. 
Por que isso não foi feito antes, em 50 anos de 
universidade?”, questiona Luciana.
“Atuamos junto a pessoas privadas de liberdade, 
de dignidade, de acesso à saúde, à educação e 
à alimentação. Por isso a universidade pública é 
importante. A nossa força de trabalho, através 
de nossa carga horária docente, é o que 
possibilita esse projeto. A extensão universitária 
é fundamental para fazer essa ligação entre 
comunidade e universidade. É uma via de mão 
dupla que deve ser fomentada e garantida”, 
conclui a docente da UFPel. 

Foto: arQUiVo PeSSoaL de LUCiana VinhaS
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Contracapa

A Chapa 1 - Unidade para Lutar: Em defesa 
da educação pública e das liberdades 
democráticas foi eleita para comandar a 

direção do ANDES-SN no biênio 2020-2022. Em 
um universo de 12.856 eleitores que participaram 
de forma telepresencial, a Chapa 1 teve 7.086 
votos (55,1%) e a Chapa 2 5.658 votos (44%). 
Houve  também 48 votos em branco e 64 nulos. 
Entre os sindicalizados da ADUFPel, a Chapa 1 
recebeu 64 votos, e a Chapa 2 teve 132 votos. 
Houve, ainda, 2 votos em branco. Votaram 
professoras e professores sindicalizados até 3 
de agosto e que estão em dia com a entidade. 
As salas virtuais funcionaram das 9h às 21h 
(horário de Brasília), nos quatro dias de votação. 
A Chapa 1, que será empossada em dezembro, 
durante o 10º Conad Extraordinário, tem como 
presidente eleita a professora Rivânia Moura 
(UERN). A secretária-geral é Maria Regina Ávila 
(UFSC), e Amauri Fragoso Júnior (UFCG) é o 1º 
tesoureiro. Flávia Carvalho Chagas, docente do 
curso de filosofia da UFPel, foi eleita como 2ª 
tesoureira da Regional Rio Grande do Sul. 

Alterações no processo
Em maio, o processo eleitoral do ANDES-SN foi 
suspenso pela Comissão Eleitoral Central (CEC), 
em acordo com as chapas inscritas, devido à 
pandemia da Covid-19.  Em julho, o 8º Conad 
Extraordinário prorrogou o mandato da atual 
diretoria nacional (biênio 2018-2020) por até 90 
dias e aprovou a realização de um segundo Conad 
Extraordinário, em setembro, para deliberar sobre 
novos regimento e calendário eleitorais. 
Diante do prolongamento das medidas de 
isolamento social, as e os delegados das seções 
sindicais presentes no 9° Conad Extraordinário 
votaram, em maioria, pela realização de eleições 
telepresenciais online, com campanha e debates 
virtuais, e a abertura de mesas de votação online 
aos sindicalizados.
A nominata completa e o programa da chapa 
podem ser conferidos em www.andes.org.br.

Confira abaixo entrevista exclusiva concedida 
pela docente eleita, Rivânia Moura, ao jornal 
Voz Docente:

Neste cenário de pandemia e de ampliação da 
retirada de direitos, qual a importância de vencer 

Chapa 1 é eleita para direção do ANDES-SN 
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as eleições para estar à frente de um sindicato 
combativo como o ANDES-SN?

Essas eleições e a disputa que nós tivemos 
entre as duas chapas foram muito importantes 
no sentido de confrontar as concepções 
sindicais. Nós tivemos grandes debates sobre 
a concepção de sindicato e venceu uma 
concepção, como você diz, de um sindicato 
combativo. Venceu uma concepção de sindicato 
que o ANDES-SN tem construído ao longo dos 
anos, que é uma concepção de um sindicato 
autônomo, com Independência de classe, que 
luta contra as opressões e que se organiza pela 
sua base. Esses são princípios muito valorosos 
para o ANDES-Sindicato Nacional. Isso não é 
pouca coisa. 
[...] Não pode ser um sindicato de conciliação e 
que vai negociar a Reforma Administrativa. A 
Reforma Administrativa precisa ser derrotada, 
porque ela não tem nenhum ponto que possa ser 
bom ou amenizado para o conjunto de servidores 
ou dos trabalhadores. Esse é um dos exemplos 
de que a gente precisa ter um sindicato forte, 
combativo e com a perspectiva de classe. 
A importância de vencer as eleições é muito 
grande porque é exatamente dar continuidade 
a essa perspectiva sindical, mesmo com as 
mudanças que toda gestão tem, mas sem perder 
a sua história, sem perder os seus princípios, sem 
perder o que é fundamental para a construção 
do Sindicato Nacional, da forma como ele se 
organiza e da forma como tem enfrentado as 
lutas em todas as conjunturas contra qualquer 
governo ou gestão de universidade que ouse 
mexer nos nossos direitos ou retirar conquistas 
nossas já adquiridas. O ANDES-SN nunca arredou 
o pé da luta e vai permanecer assim, em luta e 
combativo.

Docentes ingressam nas Instituições de  Ensino  
Superior  (IES)  com  condições  novas  -  ainda  
mais  precarizadas  -  de  carreira. Como 
aproximá-los da luta?

Já estamos sentindo nos últimos tempos 
uma mobilização maior desse segmento, de 
aproximação com o sindicato, mas eu queria 
destacar as carreiras, processos de direitos 
diferenciados dentro da nossa categoria. Esse é 
um processo extremamente complicado e difícil, 

no sentido de que foram vários direitos retirados. 
Nós temos, na nossa categoria, a divisão de quem 
entrou até 2003 no serviço público, de quem 
entrou antes de 2003, de quem entrou depois 
de 2003 até 2012 e de quem entrou depois 
do Funpresp. Nós temos a categoria dividida no 
que diz respeito aos direitos previdenciários, 
carreira, condição para aposentadoria, e esse 
é um desafio que nos coloca a necessidade 
de pensar a questão da carreira única, de uma 
categoria unificada em torno dessas pautas. 
Isso nos chama atenção porque o ANDES-
Sindicato Nacional lutou bravamente para que 
isso não acontecesse, lutou bravamente para 
que não tivesse a Reforma da Previdência de 
2003, para que não tivesse aprovado o Fundo de 
Pensão, para que o Fundo de Pensão não fosse 
uma imposição, para que não tivesse o teto 
das aposentadorias. Foi uma luta muito grande, 
então a gente precisa fazer esse debate com os 
novos professores também, mas precisa fazer o 
debate no sentido da luta conjunta, de aproximar 
essas pessoas da nossa categoria. Então, como 
eu disse no início, a gente sente um processo de 
mobilização desse segmento também. Não quer 
dizer que os jovens professores, porque estão 
nessa outra condição, não acreditam na luta, 
estão paralisados. 
A nossa Chapa é resultado disso também, de 
dizer que tem novos professores construindo 
o sindicato, entrando na luta, acreditando na 
luta, e puxar essa discussão com o conjunto da 
categoria, pessoas que têm uma condição de 
trabalho, de carreira e de aposentadoria mais 
estável, e com os jovens professores. Mas para 
puxar também essa discussão do orçamento, 
do rebatimento disso nas nossas pesquisas, 
do rebatimento disso nas nossas condições 
de trabalho, que atingem a todo mundo. Essas 
questões do financiamento da educação, da 
retirada de recursos, do próprio Ensino Remoto 
Emergencial, das consequências disso, da 
retirada de recursos dos órgãos de fomento 
à pesquisa, tudo isso envolve o conjunto da 
categoria. Então, a gente precisa fazer esse 
debate, chamar as pessoas para esse debate, 
fundamentalmente, para acreditar na luta e nas 
ações coletivas, para acreditar no movimento 
sindical. 
O desafio é muito grande, mas essa 
engrenagem está sendo movida e que a gente 
tem que continuar nesse processo intenso de 
aproximação da categoria com o sindicato, que é 
fundamental para manter viva a nossa condição 
de trabalho e para manter vivo, também, o nosso 
Sindicato Nacional. Então, fica o chamado da 
categoria para construir a próxima gestão, 
para estar conosco nos grandes desafios, 
com críticas, com sugestões, com o trabalho, 
para que possa somar de alguma forma com 
o ANDES-SN, entendendo que ele é o nosso 
grande instrumento de luta, o nosso legítimo 
representante. Somente com o ANDES-SN nós 
podemos realmente ter avanços, garantir direitos 
ou impedir que direitos sejam retirados.

Leia a entrevista com Rivânia Moura na íntegra 
em www.adufpel.org.br


