
 

 

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-SN DE  REPÚDIO A MAIS UM ATAQUE 
DE BOLSONARO AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

No dia 16/10/2022, durante o debate presidencial promovido por um pool de 

empresas de comunicação, o atual presidente da república e candidato a reeleição Jair 

Messias Bolsonaro, atacou, por diversas vezes a universidade pública brasileira, 

proferindo inverdades. Na ocasião, o maior ataque se deu, quando questionado sobre o 

número de universidades que seu governo criou, ele afirmou a seguinte fakeNews, 

“Durante a pandemia, dois anos, as universidades ficaram fechadas, dois anos. Não 

fazia sentido criar universidade para ficar fechada.” 

Não é a primeira vez que o atual presidente do Brasil persegue e difama a ação 

das IES públicas. Neste sentido o ANDES SN vem, por meio desta Nota, repudiar as 

inverdades proferidas por esse presidente que ao longo de seu mandato, desde 2019, só 

atacou os serviços públicos de forma veemente a Educação Pública e de forma 

contundente as Instituições Públicas de Ensino Superior, uma vez que além de não criar 

nesse período nenhuma instituição, ainda realizou uma lista enorme de ataques a nossas 

instituições, como por exemplo: 

 Ataque a autonomia das Instituições de Ensino Federal com nomeações de 

reitore(a)s que não foram escolhido(a)s pela comunidade acadêmica, para 

assumirem as respectivas reitorias; 

 Cortes profundos nos orçamentos dessas instituições; 

 Cortes e atrasos sucessivos nos repasses de bolsas à(o)s estudantes e 

pesquisadore(a)s que garantem a permanência da juventude pobre periférica 

e do campo, que com muita luta conquistou seu direito de fazer um curso 

superior, a exemplo do ataque a política de cotas; 

 Disseminação de um discurso negacionista e de ataque direto a ciência e 

pesquisa brasileira. 

Enquanto isso, durante a pandemia as Universidades Públicas brasileiras 

atuaram cotidianamente, em várias frentes, com ações de ensino, pesquisa e extensão, 

na: 



 

 

 Adoção de Ensino Remoto Emergencial inclusivo, para garantir a 

continuidade do ensino de graduação e pós-graduação, mesmo com muitas 

dificuldades por falta de recursos e de acesso a plataformas digitais por parte 

de toda nossa comunidade acadêmica; 

 Atuação direta no trabalho diuturno para salvar vidas  por meio de nossos 

Hospitais Universitários, que mesmo sucateados pelos sucessivos cortes de 

recursos e uma política de falta de investimento e com um quadro reduzido 

de pessoal, essa atuação foi responsável por salvar muitas vidas de brasileiras 

e brasileiros atingido(a)s diretamente por essa terrível pandemia; 

 Realização de pesquisas que foram fundamentais para o desenvolvimento de 

diagnósticos e tratamentos mais rápidos, baratos e confiáveis. Além de 

pesquisas e testes que contribuíram para desenvolvimento das vacinas 

internacionais e nacionais; 

 Com ações de extensão nos mais diversos municípios do Brasil, mesmo com 

os riscos de contaminação. 

REITERAMOS, portanto, nossa indignação com essa série de ataques desferidos 

por esse presidente e candidato que por meio da sua indústria de FAKENEWS busca 

desvalorizar os trabalhos de nossas instituições públicas de ensino superior. E 

convocamos toda nossa base e comunidade acadêmica a encerrarmos esse ciclo de 

negacionismo, perseguição à(o)s servidora(e)s pública(o)s, desesperança e autoritarismo 

pelo voto no dia 30/10/2022 em LULA. 

 

VOTAR EM LULA PARA DERROTAR BOLSONARO NAS RUAS E NAS 

URNAS! 
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