
Nota da APG da UFRGS

A luta dos estudantes pela democracia e em defesa da educação da classe trabalhadora é
histórica, em toda América Latina, seja pela quebra de relações autoritárias e
verticalizadas de poder ou na busca de novas formas de Projeto de Universidade. Os
últimos movimentos na educação brasileira, conhecidos como os “Tsunamis da
Educação” são a prova da importância e protagonismo dos estudantes na defesa da
educação pública. Logo, este protagonismo e participação precisa também ser
considerado e entendido, no escopo da democracia interna das instituições.

UFRGS NA CONTRAMÃO DA DEMOCRACIA

Nesta terça-feira, 16 de junho, em uma sessão histórica o Conselho Universitário da
UFRGS (CONSUN) com mais de dez horas de trabalho, a sessão decidiu sobre as regras
da próxima consulta à comunidade para Reitor (a) e Vice-reitor (a). O conselho, baseado
no autoritarismo aprovou regras eleitorais sobre o formato da consulta que desconsideram
a importância de todos os segmentos da Comunidade Universitária. Além, da negativa
sobre a possibilidade da paridade, foi aprovada nova forma da contagem dos votos um
fator redutor, que dilui a possibilidade de votação dos estudantes. Esse fator foi aprovado
e, na prática, como nossa comunidade discente na UFRGS é maior que 40 mil estudantes,
os estudantes tiveram diminuído o peso de seus votos para Reitor(a) e Vice-reitor(a),
passando a valer menos do que 5% do pleito eleitoral. Nós da APG UFRGS votamos pela
deliberação aberta e transparente, como já havia sido realizada em outros momentos no
conselho universitário. Por isso, repudiamos a manutenção de medidas antidemocráticas
pelo CONSUN!

POR QUE DEFENDEMOS A PARIDADE?

Atualmente a representatividade de estudantes nos próprios colegiados acadêmicos é
muito restrita pelo modelo adotado UFRGS “70/15/15”. A APG UFRGS tem uma longa
construção no debate sobre a importância da paridade no Ensino Superior. Este debate
vem sendo alavancado pela entidade há pelo menos dez anos e reconhece o peso
igualitário para estudantes, técnicos administrativos em educação e professores.
Além, da luta política pela paridade é importante salientar que no ponto de vista legal,
conforme a nota técnica (400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU) “a paridade é legitima
no que tange à consulta à comunidade no âmbito do processo de composição da lista
tríplice”, a nota técnica “tira o véu” sob os argumentos conservadores de que as
universidades precisam assegurar-se na legalidade e não aventurar-se pela paridade.
Sendo que atualmente mais de 61,9% das universidades brasileiras definem suas
consultas de forma paritária.

AMPLIAR A DEMOCRACIA INTERNA E DEFENDER A AUTONOMIA DA
UNIVERSIDADE

Entendemos que frente a um contexto político onde o Governo Bolsonaro tem uma
política de base antinacional e alinhamento com as políticas imperialistas para América



Latina, nesse sentido, faz-se mais do que necessário à defesa da autonomia universitária e
da democracia, a consulta à paridade fortalece as lutas da comunidade universitária contra
os atos antidemocráticos das nomeações de interventores por todo país como no caso da
(MP 914), que alterava as regras para a escolha de reitores, diretores e de unidades
acadêmicas e a recente (MP 979), que permitia que o Ministro da Educação indicasse
reitores temporários das universidades federais durante o período da pandemia Covid-19.
Para defender as Eleições e a Democracia nas Universidades, é preciso defender a
paridade, seguiremos na luta em defesa da UFRGS e da ampla participação de todos os
segmentos nos processos decisórios!

NENHUM A MENOS! NENHUM É MENOS!
QUEREMOS DEMOCRACIA NA UFRGS E SOMOS CONTRA A CONCENTRAÇÃO
DE PODER!
#PARIDADEJÁ
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