
NOTA PÚBLICA DO FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES DE FACULDADES, CENTROS DE EDUCAÇÃO OU 

EQUIVALENTES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS (FORUMDIR) 

 

MOÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 

 

As instituições presentes ao 38° Encontro do FORUMDIR, realizado no período de 16 a 18/08 de 2017, na 

Universidade Federal do Pará, se manifestam em apoio à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

lamentando e repudiando a atual situação de sucateamento em que a mesma se encontra. Com mais de 

sessenta anos de existência, consideramos inaceitável que uma instituição que está entre as melhores 

universidades do Brasil, em qualidade de ensino, pesquisa e extensão seja mantida nesta situação. 

Ressaltamos o papel estratégico que a UERJ possui para o desenvolvimento econômico, político, 

educacional e cultural do Estado do Rio de Janeiro e do país, sobretudo pela formação de profissionais e 

de pesquisadores, pela produção de conhecimentos e de inovação tecnológica em diferentes áreas. Além 

disso, a instituição guarda uma importância histórica na democratização das vagas para o ensino superior, 

sendo a pioneira na implantação do sistema de cotas para estudantes negros na universidade pública. 

O FORUMDIR se solidariza com os professores, os técnico-administrativos, os alunos e os funcionários 

terceirizados da Uerj mediante a atual conjuntura de desprezo às contribuições da Instituição para o 

avanço sociocultural do Estado e do país, o descaso com as milhares de vagas públicas de graduação, 

pós-graduação, ensino fundamental e médio (CAp-UERJ) e o estado de precariedade no funcionamento 

do Hospital Pedro Ernesto (HUPE) e da Policlínica Piquet Carneiro (PPC). Reafirmamos a necessidade de 

repasse imediato das verbas de custeio e manutenção da UERJ, assim como a regularização dos 

pagamentos de salários e bolsas, sem que sofram cortes. Repudiamos, sobretudo, o atual acordo firmado 

entre os governos federal e estadual, no qual aparece a grave ameaça de privatização de uma 

universidade que nasceu pública. 

As entidades aqui representadas se colocam na luta em defesa dessa Instituição tão importante e 

significativa para a ciência, a tecnologia e para a educação no Brasil, reconhecidamente de renome 

nacional e internacional.  

Assinam esse manifesto: 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 


