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	 Em Assembleia Geral Docente, realizada ontem, dia 17 de outubro, mais de 140 
professores de 19 unidades da UFRGS, reunidos na FACED, deliberaram pela deflagração da 
greve local, em adesão à greve nacional dos docentes das instituições públicas federais de 
ensino.	
 A reivindicação fundamental de nosso movimento é a retirada, por parte do Governo 
Federal, da PEC 55/2016 do Senado e da MP 746/2016 da Câmara. A PEC 55 visa alterar o 
dispositivo constitucional que estabelece a garantia de recursos para despesas primárias, 
incluídas saúde e educação. Caso seja aprovada, esta alteração limitará drasticamente, pelos 
próximos 20 anos, os investimentos públicos nestas e em outras áreas essenciais à população – e 
afetará direta e violentamente o funcionamento das universidades federais. A MP 746, por sua 
vez, decreta uma reestruturação profunda do Ensino Médio, atingindo aspectos fundamentais de 
seus componentes de formação geral e abrindo espaço para a possibilidade de uma educação 
exclusivamente dirigida ao mercado e à formação meramente técnica de mão de obra. Disciplinas 
que tratam de áreas do conhecimento mais humanísticas e reflexivas perderiam a obrigatoriedade 
de sua oferta, entre outras alterações nocivas a uma educação que deveria dar prioridade à 
formação de cidadãos. A PEC 55 e a MP 746 tramitam açodadamente pelo Congresso, sem que 
tenha havido nenhum debate público profundo – sequer no próprio parlamento – como caberia em 
um regime democrático. Representam investidas de um governo ilegítimo, denunciado 
internacionalmente, visando a implementação de um projeto regressivo de reengenharia da 
estrutura básica do estado brasileiro, sem avaliar seus reais impactos, e muito menos contemplar 
alternativas. O alcance e a gravidade de tais iniciativas justificam plenamente nossa decisão de 
adotar o recurso da greve, cuja pauta – é importante notar – refere-se menos à carreira docente e 
seus benefícios, que ao propósito de preservar garantias constitucionais e direitos conquistados 
de todos, bem como o fortalecimento das instituições públicas de ensino e pesquisa, que a todos 
servem. A greve dos professores da UFRGS tem como objetivo impedir que esse procedimento 
avance, e que medidas tão graves sejam simplesmente impostas à sociedade brasileira. Esta luta 
não é apenas da categoria docente, mas de todos os cidadãos brasileiros que recorrem aos 
serviços públicos para ter seus direitos constitucionais fundamentais atendidos. 	
 Na UFRGS, a greve docente terá início na terça-feira, dia 22 de novembro, cumprido o 
prazo legal  de 72 horas de intervalo após a notificação. A assembléia aprovou a greve por tempo 
determinado, até o dia 13 de dezembro, data prevista para a votação final da PEC 55 no Senado.	
 Além disso, como pauta local da greve, os docentes da UFRGS também reivindicam junto 
à Reitoria: o reconhecimento explícito da legitimidade das ocupações estudantis, e o repúdio 
contra qualquer tentativa de criminalização deste movimento, a suspensão do calendário 
acadêmico e sua posterior revisão, e o respeito aos processos de consulta para direção 
construídos nas unidades acadêmicas	
 Por fim, cabe ressaltar que, uma vez que a assembléia de 17/11 foi convocada seguindo 
os devidos ritos formais previstos na legislação, a greve deliberada abrange toda a categoria 
docente da UFRGS, independente da filiação sindical. No presente embate, somos instados a 
resistir a um conjunto de propostas políticas cuja natureza nefasta é percebida de forma 
praticamente unânime por todos! Diante disto, conclamamos as e os docentes a integrar essa luta 
de forma unificada!	
 
 O futuro de nossa Universidade nunca dependeu tanto de nossa união e clareza de 
propósitos.	
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