
 

 

Vote Transparência, Respeito e Luta pela Base para Diretoria da ADUENF 

Biênio 2021-2023 

Declaração Programática aos Associados da ADUENF  

O funcionalismo público vem sofrendo ataques frequentes, incluindo cortes e 

contingenciamentos, que têm levado a diversas formas de precarização, atingindo 

especialmente a educação. No caso das universidades, que realizam ensino, pesquisa e 

extensão, esses ataques comprometem não apenas os orçamentos das universidades e 

entidades de apoio às pesquisas como também atingem a qualidade do ensino e restringem o 

acesso à universidade, principalmente dos grupos historicamente excluídos. Para além disto, a 

universidade no Brasil tem sofrido intervenções de todo tipo, como o não empossamento de 

reitores legitimamente eleitos, a perseguição a pesquisadores e campanhas constantes de 

difamação. Estes são apenas alguns exemplos de ataques a instituições responsáveis por mais 

de 80% das pesquisas realizadas no país. 

No caso do estado do Rio de Janeiro, esse quadro é agravado por uma crise política com 

impacto direto na economia fluminense. A prisão de governadores, o não cumprimento da lei 

(Lei Orçamentária Anual e Emenda Constitucional 71, que trata dos duodécimos), o 

afastamento do atual governador e engessamento de investimentos robustos em ciência e 

tecnologia em função da adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal foram alguns dos 

principais fatos relacionados a essa crise. 

Neste quadro, os sindicatos e representações de classe tornam-se centrais para defesa dos 

servidores. A resistência aos processos de privatização, precarização dos serviços públicos e às 

contrarreformas previdenciária, trabalhista e administrativa exigem um grau de organização e 

mobilização constantes. O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de 

Janeiro (FOSPERJ), formado por mais de 50 entidades sindicais e associativas, é um dos 

exemplos de como as lutas têm ocorrido no Estado. É também necessária a defesa das 

empresas que constituem o patrimônio público e que prestam serviços fundamentais para a 

população. A proposta de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) 

deve ser especialmente combatida, sem que se aceite que essa empresa pública seja usada 

como moeda de troca na recuperação financeira do Estado. 

Devemos manter viva a memória do envio de projeto em 2020, feito pelo então governador 

Wilson Witzel, e que abria brechas para extinção e/ou privatização de Universidades, 

Fundações e Estatais. Por detrás de todos esses ataques, está uma falsa premissa de “tornar a 

máquina mais eficiente” e solucionar a crise fiscal pela entrega do patrimônio público à 

iniciativa privada. 

A produção de conhecimento, a pesquisa e a extensão são o motor de desenvolvimento de 

uma região. Somente o investimento na universidade pública e a valorização de seus 

trabalhadores reverterão a crise de arrecadação e promoverão o desenvolvimento econômico 

e social de que o Estado do Rio de Janeiro tanto necessita. 

Desse modo, os desafios impostos pela conjuntura atual exigem mobilização interna da 

comunidade acadêmica para assegurar que nenhum direito dos docentes seja retirado e que 

pendências sejam efetivamente pagas. Além de um trabalho de reestruturação jurídica, a 

mobilização externa no plano político é urgente para garantia de nossa permanência como 

servidores diante das reformas em curso. Os recursos já retirados da ciência e tecnologia via 



 

 

contingenciamentos demonstram que a vida em laboratório exigirá igual mobilização para 

continuidade do pagamento de bolsas, insumos e prosseguimento das pesquisas. 

Nossa luta não é recente e não seremos derrotados se nossa capacidade de mobilização seguir 

impactando socialmente a opinião pública. As universidades e, especialmente, seus sindicatos 

têm atuado intensamente durante a pandemia, no desenvolvimento de pesquisas essenciais, 

na produção de máscaras e outros equipamentos, na divulgação científica de qualidade e na 

solidariedade ativa para amenizar as consequências da fome no país. A universidade pública 

está presente, reafirmando seu papel social. 

A chapa Transparência, Respeito e Luta pela Base para Diretoria da ADUENF tem em seu 

nome os pilares que fundamentarão sua gestão. A transparência é representada pelo 

compromisso com o diálogo constante com os(as) Associados(as). Diálogo esse que deve se 

dar com respeito à diversidade da categoria docente e com a afirmação da centralidade dos 

valores democráticos por meio da participação de todos e todas, construindo a luta pela base. 

 

Principais metas a cumprir durante o Biênio 2021-2023 

 

1. Luta pela autonomia didático-pedagógica e em defesa da dedicação exclusiva das(os) 

docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

2. Defesa dos direitos das(os) docentes e contra os retrocessos impostos pela 

modalidade teletrabalho. 

3. Criação da biblioteca da ADUENF  

4. Realização periódica de debates e rodas de conversa sobre temas da conjuntura 

política e de formação sindical. 

5. Realização de atividades culturais e de campanhas de solidariedade ativa. 

1. Participação ativa junto ao Andes - Sindicato Nacional. 

2. Defesa da universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e com 

financiamento público 

3. Cobrança de respeito aos colegiados, às normas regimentais e aos processos 

democráticos internos 

 


