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Em sintonia com os trabalhadores de todo país, 
com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 
com o Congresso Nacional do Andes, realizado 

na última semana de janeiro, xs professores da 
UFRB paralisam neste dia 15 de março, realizando 
uma atividade de seminário, em Cruz das Almas. A 
ideia é dar volume e direção à realização de uma 
grande luta para pressionar a retirada da Proposta de 
Emenda Constitucional 287 do Congresso Nacional. 
Estudos como da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) e do 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio Econômicos (DIEESE) confirmam que não 
faltam recursos e que a Previdência não precisa 
de reforma, faltando-lhe direção política nos seus 
investimentos, o que tem causado grande polêmica. 

O Seminário sobre a Reforma da Previdência é 
realizado pela APUR como atividade de paralisação, 
em parceria com sindicatos locais, para evidenciar 
e explicar os principais aspectos da proposta de 
Reforma da Previdência previstos na Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 287/16, empreendida 
pelo governo golpista Temer.  Xs convidadxs para 
o debate que farão minuciosa análise de como xs 
professorxs serão afetadxs são: Ana Izabel Jordão 
(presidente da Comissão Especial de Direitos 
Previdenciários da OAB/BA), Lourival Lopes (Direção 
Nacional da CUT), Pedro Mahin e Laís Pinto 
(Assessores Jurídicos da APUR e do ANDES-SN) .

Desmonte da previdência social 

A PEC 287, encaminhada ao Congresso Nacional 
pelo governo golpista de Temer, avança como nunca 
para a destruição dos direitos previdenciários dos 
trabalhadores brasileiros. Atinge, principalmente, as 
mulheres, trabalhadores rurais, os trabalhadores com 
menores salários, os servidores públicos, e favorece 
os interesses das empresas de previdência privada. 
Com o objetivo de fragilizar a Previdência Pública, 
a proposta de reforma apresenta como medidas a 
fixação de 65 anos como idade mínima igual para 
homens e mulheres; a elevação do tempo mínimo de

contribuição de 15 para 25 anos; e uma mudança 
drástica para recebimento de aposentadoria 
integral (100% do valor devido), exigindo que os 
trabalhadores contribuam pelo menos por 49 
anos, o que inviabiliza o acesso deste benefício 
a maioria dos assegurados, dentre outras coisas.

Com o falso argumento do rombo da previdência, 
já desmascarado pela ANFIP (Associação Nacional 
de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), o 
governo de coalisão golpista do PMDB/PSDB/DEM não 
apresentou nenhum estudo necessário para confirmar 
o desequilíbrio nas contas e a consequente necessidade 
de alteração nas regras, o que levou o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal a dar dez dias para o governo 
explicar a proposta de Reforma da Previdência. 

Para garantir a aprovação da PEC, Temer, que sofre de 
baixíssima aceitação popular, nomeou um secretário 
da Previdência que é conselheiro de uma empresa de 
previdência privada, e conta com o Congresso mais 
conservador da nossa história recente, que já aprovou o 
congelamento por 20 anos dos investimentos públicos 
em saúde e educação. E esta confiança não é a toa, 
para fazer o serviço sujo foi escolhido como relator 
da PEC 287 o deputado Arthur Maia (PPS-Bahia) 
que recebeu quase 300 mil reais das empresas de 
aposentadoria privada para sua campanha, deixando 
assim claro quais os interesses serão priorizados.
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Todos que têm menos de 50 anos (homens) e 45 
(mulheres) obedecerão  novas regras, assim, a 
maioria dos professores da UFRB serão submetidos 
integralmente às novas regras, o que irá piorar 
significativamente as atuais condições previdenciárias
da categoria, que já vem sofrendo com as últimas 
alterações e com a criação do FUNPRESP. Os 
demais professores serão submetidos a uma regra 
de transição presente na PEC 287.

O seminário do dia 15 de março será fundamental 
para orientar os professores da UFRB na defesa 
dos seus direitos previdenciários e na articulação 
para as lutas unitárias da classe trabalhadora 
junto com a CUT, as Frentes Populares, e as 
demais organizações dispostas a agir pela retirada 
imediata da PEC da Reforma da Previdência.  
FORA TEMER, NENHUM DIREITO A MENOS! 

15 de março, Reaja agora ou morra trabalhando!  
DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO PELA RETIRADA DA PEC DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

David Romão Teixeira
Presidente da APUR

Por exemplo, um professor que entrou na UFRB 
em 2005 , (caso este seja seu primeiro emprego), 
com idade superior a 27 anos não conseguirá 
completar os 49 anos de trabalho necessários 
para o recebimento do valor integral baseado na 
média de suas contribuições , já que será forçado 
compulsoriamente a se aposentar aos 75 anos. 
Ou seja, ele será impedido de acessar os 100% 
(da média de suas contribuições) por conta da 
sua saída obrigatória por meio da aposentadoria 
compulsória. Assim, o professor que já teria um 
benefício de aposentadoria inferior ao seu último 
salário, terá esta diferença aumentada, uma vez que 
seu benefício agora será apenas de 51% sobre a 
média das remunerações, com a contabilização de 
1% por ano de contribuição.

Para pensar o impacto na quantia do benefício 
em relação à média salarial: Na hipótese de 
aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade, 
a apuração do valor dos proventos passará por 
duas fases. A primeira será igual à divisão do tempo 
de contribuição que o servidor tiver por 25 anos, 
limitado a 1 (um) inteiro, por exemplo:

Se o servidor tiver apenas 15 anos de contribuição 
aos 75 anos de idade, o seu divisor será de 0,6 (15 
dividido por 25). Já a segunda fase será igual à 
apuração de sua média. No exemplo citado, os 
15 anos de contribuição corresponderão a uma 
média de 66% (51% mais 15%). Esse resultado 
será, então, multiplicado pelo divisor, que nesse 
exemplo, corresponde a 0,6. Vamos exemplificar 
em números: servidor que se aposenta aos 75 
anos de idade que possua apenas 15 anos de 
contribuição. Valor das contribuições resulte em 
um montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
multiplica-se esse montante pelo percentual 
da média, 66%, que resulta em um valor de R$ 
3.300,00 (três mil e trezentos reais). Entretanto, 
esse valor será ainda multiplicado pelo divisor, 
aqui de 0,6, que resultará numa aposentadoria 
com renda mensal de R$ 1.980,00 (mil novecentos 
e oitenta reais)

Em defesa da UFRB e das 
Mulheres (p. 4)
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Está cada vez mais comum a veiculação de 
notícias sobre as dificuldades financeiras das 
universidades públicas. Para este ano, a Lei 

de Orçamento Anual (LOA) prevê uma redução de 
1,2 bilhão (-8%) em relação ao ano anterior. Como 
podemos ver, o que estava ruim pode ficar pior.

Depois de um período de crescentes investimentos e 
expansão da rede pública superior, em especial a federal, 
nos últimos dois anos vivenciamos severos cortes no 
orçamento. Em contrapartida, como solução para os 
problemas de “caixa” das universidades públicas, 
surgem vozes que defendem o fim da gratuidade nessas 
instituições. O jornal O Globo, por exemplo, em editorial 
publicado 24/07/2016, afirmou que está na hora de 
acabar com “o injusto ensino superior gratuito”. O atual 
Ministro da Educação, Mendonça Filho, é um notório 
defensor da cobrança de mensalidades em instituições 
de ensino superior públicas. Ainda quando deputado, 
o próprio Mendonça Filho votou pela aprovação 
da PEC 395/14, que permite às universidades 
públicas cobrar pela pós-graduação lato sensu.

Terceirização e ataque aos direitos sociais e públicos

Mas não para por aí. Além do fim da gratuidade, 
há propostas que visam ampliar a terceirização 
nas universidades públicas, como a contratação de 
professores através de Organizações Sociais (OS), ou 
ainda a transferência total ou parcial da gestão da

universidade pública para Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), “especializada 
em gestão” de inspiração empresarial, como é o 
caso do projeto “USP do Futuro”. A contratação via 
OS promoveria uma fragmentação ainda maior da 
carreira, criando mais uma categoria docente, com 
consequências diretas em seus salários. A gestão 
empresarial, ou gestão por resultado, por suas 
características, conflitaria com o princípio da gestão 
democrática da educação, importante conquista 
popular, presente na Constituição Federal de 1988.

Essas propostas são convenientes aos oligopólios 
de educação superior, os quais têm interesse em 
uma rede pública ainda mais reduzida. Por outro 
lado, a ampliação da terceirização é uma forma 
já conhecida de entes não estatais se apropriarem 
de recursos públicos. Com o governo golpista, 
os representantes de fundações (Lemann, Itaú/
Unibanco, Natura, Todos pela Educação, dentre 
outras) e empresários da educação aumentaram 
a influência sobre as decisões do Ministério da 
Educação (MEC), emplacando nomes nas secretarias 
e participando com frequência de audiências.

Como estratégia, investem no discurso de 
desqualificação do serviço e da gestão pública, 
aliado a isso, defendem a redução dos gastos/
investimentos públicos, o que concorre para o 
sucateamento/precarização desses mesmos serviços. 

Acesso e o direito à educação 

Nos últimos 15 anos as matrículas em universidades 
federais mais que dobraram, chegando a 1.214.635
matriculados em 2015. O ingresso de alunos que se 
declaram pretos e pardos também se ampliou (eram 47,5% 
em 2014), assim como aqueles com renda familiar de 
até 3 salários mínimos (51,4% em 2014), dados que 
revelam tendência de (re)construção de uma universidade 
mais plural. Isto foi possível por conceber o sentido de 
público de maneira mais alargado visto no atendimento 
a sujeitos historicamente excluídos desse nível de ensino. 
Para isso, foi fundamental a interiorização, da qual a UFRB 
é resultado, a promoção de políticas de permanência e as 
novas formas de ingresso (especialmente as cotas). Ainda 
que insuficientes, essas iniciativas desafiam a lógica que 
operou na universidade pública brasileira desde sua criação.

Não há dúvidas que o fim da gratuidade atingiria principalmente 
os jovens provenientes das camadas populares, aumentando 
as barreiras para o já difícil acesso e permanência no ensino 
superior. Fica claro que o que está (e sempre esteve) em 
jogo são projetos opostos de Universidade, disputados 
por sujeitos e coletivos distintos, pertencentes a classes 
antagônicas, que nesse momento tende a acirrar as disputas. 

Sob nova direção, a educação brasileira sinaliza outros rumos. 
Por isso, mais do que nunca, a luta pela manutenção/construção 
da universidade pública (e de gestão pública), gratuita e cada 
vez mais democratizada deve ser permanente e de todos nós.

O PÚBLICO E O GRATUITO EM RISCO
José Arlen Beltrão
Professor do CFP

O golpe atingiu de cheio as universidades. Além 
de cortes já feitos e previstos, o  Ministério da 
Educação (MEC), sob o comando do  ministro 

Mendonça Filho (indicação do DEM, partido herdeiro 
da ditadura militar,)  tem demonstrado que, além 
da “escola sem partido”, vamos ter educação sem 
democracia alguma. Indica que não irá respeitar os 
resultados das consultas para escolha dos dirigentes 
nas universidades. Uma sinalização importante disso 
é a suspensão autoritária  da nomeação da docente 
Soraya Smaili para o cargo de reitora da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp).

O pretexto usado pelo MEC foi uma carta enviada 
por um professor conservador, contra as consultas. A 
suspensão da nomeação da professora  Soraya Smaili 
deve-se ao fato que a docente se colocou contra PEC 
241/55 e outras medidas do governo Temer, ou seja,  
tem uma significativa motivação política evidente. A 
suspensão da nomeação golpeia um dos poucos direitos 
democráticos da comunidade acadêmica, em especial 
dos estudantes, que estão alijados de praticamente 
todas as decisões na universidade. Além disso, 
significa que o ministro quer estabelecer um controle 
autoritário da universidade e das instituições de ensino.

Cortando pelas beiradas

Outro episódio demonstra que o governo golpista 
trabalha para estabelecer um regime ainda menos 
democrático nas instituições públicas. No final do 
ano passado, o governo Temer ameaçou não nomear 
como presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, professora 
e pesquisadora que venceu a consulta interna da 

instituição.  Somente devido a uma grande 
mobilização o governo recuou da indicação da 
segunda colocada, Tania Cremonini de Araújo.

 Também podemos ver com nitidez a quebra dos 
direitos democráticos, o fechamento do regime 
político, através de prisões arbitrárias, cerceamento 
da liberdade de expressão e pensamento, atuação 
policial e judicial de maneira cada vez mais 
autoritária. Um exemplo disso nas universidades 
é o assédio e a intimidação permanente que tem 
sofrido  o reitor da UFRJ, o professor Roberto Leher.

A estrutura e funcionamento das universidades  
brasileiras é marcada pela ausência de uma efetiva 
democracia. A comunidade universitária, formada 
por professores, estudantes e servidores técnicos, 
tem uma reduzida participação  nas decisões da 
instituição. Em geral, os estatutos das universidades  
estabelecem uma estrutura  bastante verticalizada 
e uma  “gestão”  central. Na verdade, o poder na 
universidade é exercido pela burocracia universitária, 
que tem um controle centralizado das decisões.

Consulta, eleições e a democracia

O que existe de minimamente democrático  nas 
universidades foi conquistado a partir da luta contra 
a ditadura militar e sua estrutura de controle das 
universidades. A mobilização da comunidade 
universitária, através do movimento estudantil, 
docente e dos servidores, colocou em xeque a 
nomeação de interventores nas universidades 
pelos governos autoritários. Conquistou uma 

precária democracia que, através de consultas 
informais, (na maioria das vezes através do voto paritário) 
conseguia pressionar primeiramente os conselhos 
universitários na formação de lista de candidatos aos 
cargos eletivos (reitoria e direção de centro/faculdade) 
e depois o  MEC ou secretarias de educação (no 
caso das estaduais) para a escolha do mais votado.

Nos termos da legislação vigente (Lei 9.192/95, Decreto 
1.916/96, Nota Técnica 437/2011 – CGLNES/GAB/
SESu/MEC), é possível ser feita consulta à comunidade 
antes da elaboração da lista tríplice pelo Consuni.

Nem a constituição de 1988, a nova LDB 
posteriormente e mesmo os governos PT estabeleceram 
uma mudança na lei geral das escolhas dos dirigentes 
das universidades. Atualmente, vigora a democracia 
informal, uma conquista muito parcial, que estabelece a 
máxima “reitor eleito, reitor empossado”.  Entretanto, até 
mesmo esse  ultralimitada democracia (pressão para a 
indicação do mais votado pelo presidente ou governador) 
está garantida, uma vez que o governo golpista já tem 
demonstrado que o objetivo é um controle autoritário 
das instituições, e na universidade não seria diferente.

Para defender o ensino público é decisiva a mobilização 
contra os golpistas e pela vigência da democracia 
nas universidades, que passa pela construção de 
um efetivo controle democrático pela comunidade 
universitária, através do governo tripartite, formado 
pelos estudantes, funcionários e professores. Na 
UFRB, precisamos da convocação imediata de 
um Estatuinte livre, democrática e autônoma, que 
garanta um amplo processo de participação política. 

O GOLPE NAS UNIVERSIDADES: CONSULTAS, ELEIÇÕES E A 
DEMOCRACIA NAS UNIVERSIDADES NA ENCRUZILHADA

Antonio Eduardo Alves de Oliveira
Professor Ciência Política - UFRB
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Assessora sindical: Aline Sampaio

Diagramação: José Morais Rodrigues

Presidente: David Romão Teixeira 
Vice-presidente:  Ana Cristina Nascimento Givigi (Kiki)
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No dia 9 de janeiro deste ano, a Associação 
dos Professores Universitários do Recôncavo 
(APUR) viu mais uma de suas reivindicações 

saírem do papel. Enfim foi implementado o Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA), um sistema de gerenciamento de dados 
acadêmicos, onde ficam armazenadas todas as 
informações referentes a projetos pedagógicos 
e outros dados dos cursos da UFRB, dos 
estudantes da UFRB e dos cursos de graduação 
e pós-graduação stricto sensu e lato sensu. 

A implantação do sistema acadêmico totalmente 
online era ponto de pauta docente desde a greve 
de 2012, como explica o atual tesoureiro da 
APUR, professor Givanildo Oliveira: “Os Sistemas 
Integrados de Gestão haviam sido adquiridos junto 
à UFRN desde 2009, e o SIGAA, o da questão 
acadêmica, o que de fato acaba sendo de maior 
importância para o fazer docente não tinha sido 
instalado. Na greve de 2012, a resposta que nos 
foi dada, pelo então reitor Paulo Gabriel Nacif, 
é que até 2014 o sistema seria disponibilizado. 
Insistimos nisso em 2015, mais uma vez foi nos 
dado um cronograma que tinha um prazo para a 
instalação do sistema do módulo de graduação de 
seis meses após o final da greve, finalizada em 
meados de outubro; e o prazo de 12 meses para a 
instalação de todos os outros módulos do SIGAA”. 

Sobre a demora na implantação do SIGAA, a 
superintendente da SURRAC, Caroline Fonseca, 
explicou que dentro do SIG existem vários 
sistemas, e um deles é o SIGAA. A UFRB já 
havia instalado o SIPAC, o SIGRH e o SIGPP. “O 
SIGAA é o sistema mais recentemente instalado 
em razão de sua complexidade, ele é o que, de 
fato, demandaria uma migração de um grande
volume de dados, e a gente precisaria escolher 
estrategicamente o melhor momento para realizar 
essa implantação para que houvesse um mínimo 
de impacto possível tanto na vida do docente 
quanto na vida do estudante”, afirmou Caroline. 

Um ponto de consenso é a facilidade que esse novo 
sistema pode proporcionar à vida do/a docente da 
UFRB. Caroline Fonseca acredita que o SIGAA 
terá um grande impacto na vida acadêmica dos 
docentes, pois no sistema anterior (SAGRES) 
o docente não tinha um diário eletrônico, os 

registros da programação pedagógica, do plano 
de aula, plano de curso e a interatividade com 
os estudantes eram feitos de uma maneira extra 
sistema. “Com SIGAA não, o professor tem um

portal no qual ele tem a oportunidade de publicar 
notícias para seus estudantes, criar fóruns, chats, 
disponibilizar para os estudantes alguma publicação 
que ele tenha interesse, publicar atividades e ter o
controle e o planejamento de suas atividades todo 
online”, completou a superintendente da SURRAC. 

O professor Givanildo também acredita nos 
benefícios que o novo sistema pode proporcionar 
à categoria docente, desde que ele cumpra de 
fato seu papel. Em sua visão: “Se a implantação 
ocorre com sucesso, ela vai contribuir bastante 
para o fazer docente, uma vez que vai facilitar 
lançamento de notas, frequência, a questão 
da caderneta que sempre foi uma reclamação, 
algo muito trabalhoso e oneroso se preencher 
uma caderneta ao longo do semestre. Facilita 
tanto a vida docente quanto discente que vai 
poder fazer um acompanhamento melhor de sua 
frequência e de suas notas com melhor clareza.”

Como é comum em todo início de projeto, a 
implementação do SIGAA também tem suas queixas 
e problemas.  Segundo o professor Givanildo, uma 
das queixas era que os professores que dividem

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CATEGORIA DOCENTE 
IMPLEMENTAÇÃO DO SIGAA

Caros/as filiados/as
As novas carteirinhas da APUR, com um novo prazo de validade, estão em confecção. Os convênios serão fechados e informados posteriormente. 

Aguarde sua carteirinha de filiado/a da APUR!

“Tem alguns problemas na hora de lançar as notas.  
O caminho não é claro. É um sistema ‘emperrado’.  
As palavras/ícones das funções não são orgânicos 
(óbvios). Eu tive algumas dificuldades, inclusive 
pra fazer correções. ” Prof.ª Djenane Conceição 
(CCS)

“Ainda estou me ambientando. Considero que 
alguns elementos precisariam ser dialogados com 
a comunidade acadêmica como, por exemplo, 
quais aspectos continuarão a ser preenchidos e 
entregues em formato impresso; como é feito 
o cadastramento de outras avaliações. ”  Prof° 
Gabriel Ribeiro (CCAAB)
turmas ou que têm mais de uma turma, alguns que 
ficam só com as teóricas e outros com as praticas não 
estavam visualizando as turmas em sua completude. 

Caroline Fonseca, por sua vez, colocou que a 
implantação de um sistema acadêmico com 
muitos usuários e muitas informações é sempre 
muito complexo, a principal complexidade se dá 
na transferência de dados de um sistema para o 
outro, e isso ocasiona algumas inconsistências. 
Às vezes, o dado estava corretamente no 
sistema SAGRES já lançado, e quando ele é 
espelhado para o sistema SIGAA, que é um 
sistema diferente, há algumas inconsistências.

Para sanar os eventuais problemas e dúvidas que 
os/as docentes venham a enfrentar em relação ao 
SIGAA, foi criado o e-mail de suporte de negócios: 
sigaa@surrac.ufrb.edu.br. E, obviamente, podem 
contar com a vigilância constante da APUR que, 

como bem lembrou o professor Givanildo, teve um 
papel indispensável na conquista do SIGAA. “Sem 
uma preocupação do sindicato, sem uma força do 
sindicato para reafirmar, para lembrar e para cobrar 
prazos, eu suponho que isso poderia levar muito mais 
tempo. O sindicato é aquele que de fato vai estar se 
preocupando com a causa coletiva e relembrando 
à administração dos compromissos firmados.”

“Eu achei a plataforma interessante para 
os/as docentes, pois podermos registrar os 
planejamentos e as atividades pedagógicas 
desenvolvidas em um espaço institucional 
que organiza este material, arquiva e o coloca 
também em comunicação com a comunidade, 
como alunxs e coordenação de curso, por 
exemplo. Deste modo, atende a uma pauta 
docente antiga na instituição. Contudo, como 
algo novo, ainda desconheço seus pontos fortes 
e suas desvantagens na miudeza do processo, 
mas acredito que sua funcionalidade acrescentará 
contribuições ao trabalho docente e pedagógico 
da instituição. ” Prof.ª Priscila Dornelles (CFP)

“Ainda não estou utilizando o sistema da melhor 
forma, mas conheço o sistema quando era 
professor de outra Universidade, e sem dúvida 
será um avanço em relação a nossas condições 
de trabalho, principalmente no que se refere ao 
preenchimento das cadernetas.” Profº Aroldo 
Félix (CETENS)

“O que eu precisei do SIGAA até o presente como 
coordenador tive bom êxito. Como professor, 
eu não consegui montar minha turma ainda. 
Entretanto, vejo com grande expectativa a 
dinâmica do sistema, no sentido de reduzir 
atividades básicas exigidas de funcionários, 
docentes, alunos e pessoal da administração 
e reconheço que está em fase de adaptação e 
aprendizado, tanto de docentes, quanto de 
funcionários e administração. Foi muito bom e 
proveitosa a luta da APUR para instalação deste 
sistema, o que a administração central vem 
prometendo resolver há anos.  Esperamos assim 
que a APUR continue lutando para garantir a 
esperada estabilidade tolerável do sistema SIGAA. 
” Profº Nilton Cardoso (CETEC)
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Estudantes de todos os centros da UFRB  se 
mobilizam denunciando  diminuição nas 
promessas de bolsas (redução de bolsas Fapesb, 

CAPES, CnpQ); atraso de bolsas permanência, citando 
o curso de pedagogia cujo atraso daquelas vindas do 
MEC já chega aos três meses; diminuição do prazo 
de duração dos editais de extensão (de um ano 
para seis meses); problemas na infra estrutura das 
residências universitárias; apontando a impossibilidade 
de darem continuidade à vida acadêmica,  caso as 
dificuldades permaneçam. Os problemas vão da 
política conservadora e autoritária aplicada pelo 
golpe até os problemas da gestão  em nível local.

Diante da situação de carência em que se encontram 
estes grupos de  estudantes  e da fragilidade das 
políticas de permanência construídas até então,  o 
que está em risco é a interiorização da universidade. 
Soma-se a isto os cortes que resultam em diminuição 
de terceirizados, redução de verbas de custeio, redução 
de recursos para a multicampia e para novas obras, 
dentre outros. Sabemos que a sobrevivência e  o 
sucesso da UFRB  é uma estratégia  fundamental para 
a construção de universidades sócio referenciadas 
, sobretudo  na atual conjuntura, que  se complica 
cada vez mais e aponta para a precarização 
das instuições de ensino de educação superior . 

Até pouco tempo   a região do Recôncavo da Bahia 
estava sob o doíinio das oligarquias rurais e burguesas 
do nordeste, o que resulta em relações sociais 
conservadoras e voltadas para os interesses desta classe.  
A universidade no interior da Bahia é uma afronta a 
estes interesses, pois qualifica força de trabalho, incita 
as iniciativas e criticidades, possibilita a independência 
financeira e política de inúmeros joves negrxs, 
mulheres, povo indígena e outras populações excluídas. 

Hoje  essa região possui universidades públicas e recebe 
setores historicamente excluídos. Assim,  a luta em defesa 
da UFRB pode ser o calcanhar de aquiles dos setores 
hegemônicos. A permanência dxs jovens é a saída pela

esquerda e um golpe importante no coração das elites.

Permanência e estrutura

De acordo com a história, a região do recôncavo baiano  
é um abismo de desigualdades, e a atual poíitica de 
sucateamento do governo federal às universidades 
mostra-nos retratos desta realidade. Estudantes que 
não podem pagar aluguel, ausência de laboratórios 
para as pesquisas, obras inacabadas, ausência de 
infra estrutura que sustente inovações nos municipios, 
problemas estruturais  (elétricos, cabeamento de 
internet, saneamento, saúde e transporte) graves que 
incidem sobre pesquisa e extensão desenham um quadro 
preocupante. A universidade não foi capaz de trazer 
consigo as mudanças estruturais necessárias, porque 
o mesmo governo que a implementou não investiu no 
interior. Por outro lado, o governo golpista,  além de não 
acenar investimentos, realiza cortes que vão impedir 
muito brevemente a permanência de estudantes e a 
realização de pesquisa e extensão. Trata-se de boicotar o 
propósito de interiorização. Trata-se de atingir o propósito 
de construção: os motivos da sócio referencialidade.

Universidade para quem?

É gravíssima a situação que nos faz perguntar: qual 
é o projeto da UFRB no/do/para o recôncavo baiano? 
Se é fato que a UFRB é fruto da luta popular e dos 
trabalhadores do recôncavo, de suas comunidades 
tradicionais e de políticos aliados a isto, não é verdade 
que isso está concretizado. Uma universidade pública, 
democrática, laica, gratuita   e que respeite as diferenças 
está por se construir, especialmente num momento 
em que a educação retoma projetos tecnificantes e 
voltados à preparação de força de trabalho barata.

Nesse momento em que o caráter público das 
universidades está ameaçado pelas políticas 
do governo federal precisamos estar atentos ao 
monitoramento dos resultados da educação: 
a que foram aplicados os recursos? Quem

são os grupos sociais que produzem conhecimentos e 
como estes a eles retornam? Que melhorias a curto, médio 
e longo prazo produzem? Como estes conhecimentos 
se internalizam e se multiplicam socialmente? Como 
a universidade altera as relações políticas e sociais 
locais? Como a diversidade local e regional apontam 
para novas metodologias e novas pesquisas? Seus 
resultados são inovadores? Dizem o que ao Brasil?

Somos uma universidade que produz uma 
série de discursos que legitimam  a ciência e 
os sujeitos enunciadores, portanto, um lugar 
de poder. A que serve nossa universidade? 

Defender a UFRB é nos defender

A defesa da carreira docente como objeto de 
qualificação da universidade, a defesa da permanência 
de estudantes, a defesa de mecanismos de balizamento 
das políticas educacionais e de pesquisa, a defesa 
das condições de trabalho docente e de servidores é 
condição para a sobrevivência da universidade no interior. 

A socio referência é nosso diferencial de qualidade, 
uma vez que, sob condições diferenciadas, somos 
instadxs a produzir ensino, pesquisa e extensão. Desta 
forma, defender a UFRB socio referenciada é condição e 
motivação política  de nossa existência. O que está em 
risco, portanto, é aquilo que nos faz existir enquanto IFES. 

Na defesa da UFRB socio referenciada  é razoável 
admitir que se xs estudantes estão saindo da UFRB, 
trancando suas matrículas, porque não têm condições 
de permanência, a função social da universidade está 
ameaçada, porque xs  estudantes são a razão de 
ser  de uma instuição de ensino em todos os níveis. 
Se xs professores não conseguem produzir a niíveis 
satisfatórios, limitando suas conquistas coletivas e 
pessoais, a universidade também está ameaçada. È 
urgente defender a UFRB e isso exigirá de nós ações 
e críticas duras à política nacional e à gestão local. 
Façamos uma universidade para o povo do recôncavo.

Em defesa da UFRB sócio 
referenciada

Fátima Aparecida Silva  
(Diretora executiva da APUR)

Enquanto muitas de nós nos conformamos com um 
dia dedicado às mulheres, em receber flores e joias, 
ignoramos que a cada quatro minutos uma mulher 
é estuprada no Brasil; um número que pode ser 
ainda mais alto, já que os dados mais recentes foram 
divulgados em 2014, e eram referentes a 2013. O 
número pode ser ainda maior também por se tratar 
de um fenômeno sub-notificado, ou seja, nem todas 
as mulheres denunciam esse tipo de violência às 
autoridades policiais, seja por medo ou por vergonha. 

Os dados do 8º Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública ainda revelam que, no ano de 2013, 
50.320 casos de estupros (aqui incluindo mulheres 
e homens) foram registrados em todo o país. O 
número de tentativa de estupro também é alto, 
chegava a 5.931, média de 2,9 por cada 100 mil. 
Os estados com maiores números de estupros são: 

Roraima, com 66,4 casos por grupo de 100 mil pessoas; 
Mato Grosso do Sul, com 48,7; Rondônia, com 48,1; 

Amapá, com 45,4; Santa Catarina e Acre, com 44,3.

A vida das mulheres também não é nada fácil no 
mercado de trabalho. Segundo os dados da pesquisa 
“Women in Business 2015”, da Grant Thornton, 57% 
das companhias brasileiras não possuem mulheres 
em cargos de liderança, o que coloca o país na 3ª 
posição entre aqueles que menos colocam mulheres 
liderando empresas, ficando atrás apenas do 
Japão (66%) e da Alemanha (59%). Apesar desses 
números nada favoráveis às mulheres, elas têm 
mostrado cada vez mais uma imensa capacidade 
de superação, sempre se reinventando e ocupando 
espaços outrora de domínio masculino absoluto. 

Um levantamento do Radar Industrial da Fiems, 
realizado no ano passado, apontou que as mulheres 
já ocupam 25% do total de trabalhadores no setor 
industrial de Mato Grosso do Sul. Esse exemplo 
demonstra que as mulheres têm lutado e conquistado 
espaços que eram exclusivamente masculinos. 

O fato é que há muito a mulher tem se permitido ser 
muito mais que mãe ou dona de casa, ela não mais se 
enquadra no modelo machista e pré-estabelecido que 
prega que a mulher tem que ficar em casa esperando 
que o homem sustente a casa. Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo 
IBGDE em 2013, indicam que as mulheres são as 
responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. 

Não dar para negar que temos conseguido alguns 
avanços, mas também não podemos nos conformar 
com mudanças tão tímidas, enquanto casos e 
mais casos de abusos e violência doméstica 
proliferam na mídia.  Ainda temos muito pelo 
que lutar, muitas barreiras para quebrar, muitos 
preconceitos para vencer. Mas não temos dúvida 
de que as mulheres têm forças o suficiente para ir 
muito mais longe. Por isso, nesse mês de março, 
mais do que felicitações, queremos desejar a você 
mulher batalhadora mais gana de vencer, mais 
capacidade de superação e muito mais conquistas. 

A DURA REALIDADE DAS MULHERES EM 
NOSSA SOCIEDADE


