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 MOÇÃO DE APOIO À UERJ 
 
Os filiados à ANPEd reunidos em Assembléia Ordinária, realizada durante a 38º Reunião 
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), diante 
dos relatos e notícias veiculados pelas mídias e pelos colegas que integram a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), vêm a público externar sua posição de apoio à luta que vem 
sendo travada no estado, não apenas pelos servidores da Universidade, como também aos 
cidadãos fluminenses que sentem os efeitos e avaliam os riscos em relação ao futuro da 
população, considerando: 

1. os sucessivos ataques que a UERJ sofre desde 2015, que rompem com a autonomia 
garantida pela Constituição Estado do Rio de Janeiro, especialmente no que diz 
respeito ao custeio indispensável à manutenção das atividades inerentes à sua 
natureza,  ou seja, ensino, pesquisa e extensão, o que limita e restringe seu papel 
social; 

2. a qualidade das atividades exercidas pela UERJ em todas as áreas do conhecimento, 
razão pela qual alcançou um lugar de reconhecimento acadêmico e científico entre 
os pares nacionais e no cenário internacional, atendendo os desafios até então 
requeridos pelas agências de definição de política científica e tecnológica no país; 

3. que é um direito e é justa a percepção e reconhecimento do trabalho realizado pelos 
profissionais professores e técnicos, razão pela qual fazem jus a salários mensal e 
regularmente pagos pelo poder público, nos moldes aprovados orçamentariamente 
pelas instâncias formais do estado do RJ, o que não vem acontecendo, e que mais 
uma vez acumula dois meses de atraso, além de outros direitos financeiros 
usurpados desses profissionais. 
 

Em momento tão difícil da vida nacional, em que direitos vêm sendo usurpados da 
cidadania brasileira, em que o Estado de direito tem sofrido duros golpes, em um projeto 
não desejado pela população na resposta dada às urnas, o desmonte de uma universidade 
como a UERJ assusta e parece exemplificar o aprofundamento de um golpe que ainda se 
sucederá no conjunto dos ataques contra a soberania do país. 

Em apoio à UERJ, em defesa do patrimônio que representa para a sociedade brasileira e 
especialmente para a população fluminense, esta Reunião Nacional se manifesta e 
encaminha seu apoio categórico e imperativo aos poderes que têm o dever de articular 
soluções e reverter esse quadro insustentável e cruel que assola a história brasileira. São 
Luís, 04 de outubro de 2017. 

 
Dirigido a:  
ALERJ 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Câmara de Deputados 
Senado Federal 
MEC 
Reitoria da UERJ 
ASDUERJ 
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