NOTA DE APOIO À GREVE ESTUDANTIL NA UFSC
Os professores da UFSC reunidos em assembleia no dia 10 de setembro de 2019
no auditório do EFI, organizada pelos “Docentes em Movimento” vem a público manifestar
seu apoio irrestrito à Greve Estudantil da UFSC.
A Greve Estudantil e as mobilizações de toda comunidade da UFSC tem como
pauta o enfrentamento ao conjunto dos ataques à educação pública brasileira por parte do
Ministério da Educação e do Governo Federal. Os cortes e contingenciamentos nos
recursos destinados à educação em 2019 foram na ordem de 35%, já a previsão da LOA
para 2020 opera com uma redução orçamentária em torno de 41% para o setor. Outro
ataque ocorreu no dia 18 de junho deste ano com o anúncio pelo Ministério da Educação
do Programa Future-se – Programa Institutos e Universidades Empreendedoras, o qual já
foi rejeitado por várias universidades, inclusive a UFSC. Com estas medidas a UFSC está
interrompendo um conjunto de atividades e outras estão seriamente ameaçadas: o
Restaurante Universitário pode ser fechado a qualquer momento, a Semana de Ensino,
Pesquisa e Extensão foi suspensa, quase uma centena de trabalhadores terceirizados
perderam seus postos de trabalho e os que permanecem estão sujeitos à intensificação
do trabalho, a Universidade não terá condições de honrar os pagamentos de água, luz e
demais serviços e compra de materiais necessários ao funcionamento da instituição, o
pagamento das bolsas estudantis está ameaçado, entre muitos outros aspectos. No
âmbito da Pós-Graduação, na qual os estudantes também se encontram em greve, houve
cortes de bolsas e um orçamento muito reduzido para o desenvolvimento das pesquisas.
A situação é bastante preocupante e não há condições de manter a normalidade das
atividades diante das condições de trabalho, de estudo e de funcionamento das questões
básicas da universidade.
Repudiamos as políticas impostas pelo MEC, seu caráter autoritário,
antidemocrático e destrutivo. Defendemos a recomposição imediata do orçamento das
Universidades, Institutos Federais e CEFETs. Manifestamos nossa RECUSA ao Programa
Future-se.
Os estudantes mais uma vez tomam a frente da luta em defesa da vida e do futuro.
Os professores do movimento docente na UFSC parabenizam e apoiam os estudantes,
colocando-se juntamente na luta em defesa da educação pública, gratuita, laica e de
qualidade socialmente referenciada.
Florianópolis, 10 de setembro de 2019.
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