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RESUMO 

Esta pesquisa dedicou-se a estudar os efeitos das greves gerais no ambiente acadêmico das 

universidades federais, com destaque especial para a Universidade Federal Fluminense, detalhando 

causas e razões pelas quais aconteceram, os embates entre o comitê gestor da greve e a reitoria na 

busca pela solução de seus respectivos problemas e, principalmente, a situação acadêmica dos 

graduandos que, enquanto planejavam suas vidas e rotinas em relação a universidade, foram 

envolvidos nas greves do corpo docente. Destacam-se nesta pesquisa as greves ocorridas em 2012 

e, principalmente, a de 2015. 
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1. IMPACTOS DAS GREVES PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E PARA A 

SOCIEDADE EM GERAL 

Historicamente, tal como nas organizações sindicais, o ambiente acadêmico e os campi 

universitários foram palco de diversas reivindicações e protestos, desde antes e durante o Regime 

Militar até após a redemocratização. A luta por melhorias e benefícios de maneira constante e 

progressiva, no intuito de criar uma universidade cada vez melhor para os graduandos e docentes 

teve como principal arma por parte dos manifestantes a prática da greve. A paralisação parcial ou 

total das atividades de setores da sociedade ou de categorias de trabalhadores no intuito de chamar 

a atenção para as insatisfações e problemas que podem ser fortemente sentido pela sociedade: 

professores, médicos e policiais, ao paralisarem conjuntamente suas atividades podem causar um 

grande impacto na sociedade como um todo, trazendo prejuízos severos em suas respectivas áreas. 

Com os professores e estudantes universitários isso não se mostrou diferente: Em uma assembleia 

convocada pelo AdUff-SSind e realizada pelos professores da Universidade Federal Fluminense 

no Campus do Gragoatá, uma greve da categoria foi deflagrada em 28 de maio 2015 motivada, 

segundo o Blog da Greve da UFF de 2015, com a justificativa de protestar contra o corte de recursos 

para a educação e redução dos direitos trabalhistas sob o argumento de "ajuste fiscal" do governo 

Dilma, provocando a paralisação da atividade docente e tendo se encerrado em 05 de outubro do 

mesmo ano. 1 Conforme dito anteriormente, muitos impactos vieram em consequência dessa greve 

e neste caso, os mais impactados foram os estudantes e graduandos matriculados na UFF no período 

correspondente a greve, visto que os mesmos, fossem ou não conhecedores de seus apoiadores, 

razões ou reivindicações, foram privados das atividades acadêmicas pelo período aproximado de 4 

meses. Com destaque nesta pesquisa, os graduandos matriculados nos períodos de 2015.1 e, 

principalmente, 2015.2, devido a sua inexperiência no ambiente acadêmico, encontraram-se 

atordoados por deparar-se com esta situação imprevista, visto que os mesmos vinham se 

preparando para iniciar as aulas na graduação e tiveram que adia-las por este longo tempo após a 

espera depois da aprovação no vestibular ou Enem, e alguns dos alunos de períodos anteriores que, 

pelas mais diversas razões que incompatibilizaram com o período de greve, viram-se levados a 

trancar o período para não se verem prejudicados de alguma maneira. Também são conhecidas as 

tentativas de negociação do Comitê Gestor da UFF ao longo deste período com o Comitê de Greve 

visando alcançar acordos que cessassem a mesma e diminuíssem seu impacto sobre os graduandos, 
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inclusive acionando a justiça visando impedir que "qualquer um", neste caso representantes do 

Comitê de Greve, fechassem o acesso aos campi. 2 

Desta maneira, esta pesquisa tem por objetivo fazer o levantamento dos dados sobre a 

situação dos alunos durante este período, graduandos veteranos e calouros. Procuramos estimar o 

universo dos estudantes afetados e a porcentagem de sua totalidade que, durante o lapso de tempo 

da greve que é objeto desta pesquisa, viu a necessidade de mudar a sua rotina acadêmica, que 

acreditamos possa ter refletido na quantidade e porcentagem de trancamentos de matrículas e 

desistências em comparação com os períodos aonde a rotina acadêmica se desenvolveu 

normalmente. Também, procuramos avaliar o rendimento daqueles que mantiveram a situação de 

sua matricula. Faremos, assim, uma análise crítica sobre como a ação de movimentos grevistas, 

que muitas vezes se fazem longamente duradouros, independentemente do teor de suas 

reivindicações ou da legitimidade das mesmas, impactaram a vida de estudantes, em sua maioria 

jovens, o que se refletiu até  mesmo na data do lançamento desta pesquisa. 

É de conhecimento de todos os constantes atritos entre diversas classes de trabalhadores 

dos mais diversos setores e a classe política dos governantes. Muitas medidas governamentais 

supostamente visando uma garantia ou ganho de novos direitos geram insatisfações justamente por 

conta dos cortes que trazem aos mesmos, com a alegação de se tratar de medidas "inevitáveis", mas 

que trarão benefícios futuros. Essas insatisfações gerais levam a greve, que é deflagrada no intuito 

de forçar a classe política a tomar medidas que revertam ou minimizem o quanto possível esses 

danos. No caso da categoria docente das universidades federais, a medida não apenas serviu para 

reverter as medidas prejudiciais, mas expos o pouco caso da classe política com a categoria, visto 

a falta de pressa de atender suas demandas. O mesmo tratamento não ocorre quando lidamos com 

uma ação de greve das categorias da área da saúde ou segurança publica, visto que a ausência de 

ambas no atendimento ao público é fortemente sentida logo nos primeiros dias: caos instaurado 

com surtos de violência devido a falta de policiamento ou imensas filas nos hospitais públicos, o 

que leva a população e a opinião pública a imediatamente pressionar a classe política pelo 

atendimento das demandas e resolução dos problemas identificados como tais. O mesmo 

tratamento não é comumente visto quando se trata de uma greve da classe dos docentes das 

universidades públicas, uma vez que as suas greves normalmente se arrastam até mesmo por meses. 

Isso evidencia, em nossa opinião, o pouco poder de pressão dessa categoria contra a classe política, 
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já que a ausência desta atividade parece-nos não ser sentida pela população como um todo. 

Tampouco o prejuízo que ela causa não é imediato, como aquele sentido com a ausência de médicos 

ou policiais. A interrupção da atividade docente só é diretamente sentida pelos estudantes 

matriculados, e o impacto que ela causa está diretamente relacionado ao atraso das formaturas e do 

surgimento de novos profissionais que atenderão a população nas mais diversas áreas e setores, 

inclusive na pedagógica e docente. Esta pesquisa tem como um de seus objetivos justamente 

entender como se dá esse impacto e sobre o principal setor afetado, sua reação principal, seus 

prejuízos, dados estatísticos sobre as medidas tomadas pela categoria estudantil afetada como dos 

efeitos desse prejuízo se manifestam, conforme procuraremos demonstrar na forma de trancamento 

e cancelamentos de matrículas. Esses efeitos não são consequências apenas da ação, ou falta dela, 

da classe política, mas, também, das ações da classe-docente. A medida de paralisar as atividades 

estudantis, muitas vezes no intuito de levar os alunos a se mobilizarem ativamente em favor da luta 

docente, são de responsabilidade dos Comitês de Greve, que são através de seus representantes, 

quem direciona as opiniões e as ações dos estudantes sobre os motivos e as pautas da greve em 

suas assembleias e palestras. É o Comitê de Greve central e os docentes quem fazem parte dele que 

optaram em assembleia pelo estabelecimento da greve como medida definitiva para se alcançar 

seus objetivos, não levantando outras possibilidades de ação que pudessem, eventualmente , 

alcançar os objetivos buscados reduzindo o impacto sobre a classe estudantil. 

Além da paralisação das atividades, outro problema trazido pela greve e visto não apenas 

na UFF, mas em outras universidades aonde houve ações de greve, foi o atraso no cronograma dos 

períodos letivos. A paralisação das atividades outrora preparadas e programadas para se estenderem 

e serem concluídas ao longo de um período prejudicaram a conclusão das mesmas, causando sua 

suspensão e seu adiamento no momento em que a greve começava e voltando ao ponto de onde se 

parou apenas com o seu término. No caso desta greve, podemos tomar como exemplo quando um 

determinado conteúdo de uma disciplina que começou a ser ministrado no meio do período com 

previsão de ser concluído no seu término se vê suspenso por conta da paralisação das aulas devido 

a greve que se sucedeu. Não apenas o conteúdo disciplinar em si, mas o período acadêmico é 

afetado de fato. Em casos de greve ocorridas no segundo semestre, o segundo período do ano é 

adiado e só pode ser concluído no ano seguinte. Um exemplo claro do dano consequente das greves 

é a situação em que se encontra a UERJ, em que uma longa greve se estende desde pelo menos 
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Março de 2017, quando este texto foi escrito, e que caso o corpo docente decida por seu término 

na próxima assembleia, ainda estará começando o ano letivo de 2016. 3, 4 Este exemplo deixa claro 

o quão duradouro são os efeitos vistos no pós greve. A tarefa de reajustar a grade de horários com 

o ano letivo, demanda de grande quantidade de tempo. Diminuir o período de recesso e acelerar o 

ritmo das aulas e dos conteúdos ministrados se fazem necessários para ajustar o período com a 

época correspondente em que ele deveria estar correndo, e isto em si já é suficiente para fazer com 

que a grande parte dos estudantes se vejam forçados a modificar, seja adiando ou cancelando, toda 

a sua vida, planos e projetos pessoais, em virtude de ajustar também as suas horas de estudo, e estar 

de acordo com o tempo planejado para a conclusão de sua graduação. 

Um ponto bastante importante a se destacar dentro das questões que sustentam os longos 

períodos das greves nas universidades federais brasileiras é a estabilidade salarial da qual se 

beneficia a categoria docente universitária. Mesmo com meses de paralisação das atividades, os 

docentes vinculados a essas instituições, na medida em que são funcionários públicos, permanecem  

recebendo seus salários regularmente, o que lhes traz uma situação de bastante conforto e 

segurança, visto que suas respectivas situações financeiras permanecerão intactas estejam eles em 

atividade ou não, sejam participantes ativos da greve ou não. Geralmente, a categoria recebe pelo 

menos entre dois a três meses de salário sem ter trabalhado o correspondente ao longo do ano. Isto 

também permite que qualquer medida legal e política potencialmente prejudicial a categoria sejam 

minimizadas resultando em constantes paralisações e atrasos nos períodos letivos semestrais. É 

muitas vezes questionável a maneira como se desenrolam esses comitês que optam pela 

paralisação, dadas as circunstancias. O professor da faculdade de educação da UFRJ, Marcio da 

Costa, nos mostra em seu artigo como se dão as paralisações, a estranha rapidez e até mesmo a 

falta de participação da maior parte do corpo docente nesta decisão: 

É razoável que a instituição adote uma posição que, na prática, 

impõe uma greve a todos? Tem sido assim na UFRJ. Sindicatos 

adotam em seus fóruns uma paralisação. Quase 

instantaneamente, a burocracia responsável pela gestão da 

universidade incorpora tal decisão e antecipa seus efeitos 

decretando que os portões sejam cerrados. O Conselho 

Universitário já fez algo semelhante, suspendendo o calendário 

letivo. Assim, uma decisão de greve é convertida em estranho 

locaute, com a ação de autoridades que deveriam zelar pelo 

funcionamento institucional. 

No caso da interrupção do calendário institucional, por mais de 
uma vez isso ocorreu em favor de movimentos que nem mesmo 
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contavam com adesão expressiva, mas que foram tornados 

artificialmente “universais” por esse artifício de gestão. Na 

última greve isso assumiu um caráter mais severo, dado que, em 

unidades onde não havia adesão ao movimento, a manutenção 

do calendário foi proibida pelas autoridades universitárias. 

A coisa funciona assim: uma assembleia de meia dúzia decide 

greve ou paralisação, a estrutura decisória transforma essa 

decisão quase clandestina em decreto institucional. Com isso, 

está assegurado o sucesso do movimento, “adesão” de 100%. 

Discursos revolucionários saúdam a coesão de classe, e a 

população paga pelas bravatas. 5 

Fica evidente por este relato como a prática da greve, muitas vezes visando atingir 

politicamente o governo, afeta principalmente os estudantes e a sociedade em geral que paga caro 

para o funcionamento destas instituições. Este recurso à paralisação, além de chamar fortemente a 

atenção para suas pautas, não afeta o conforto proporcionado pelo pagamento regular de seus 

salários, fará com que a sua situação seja isenta de riscos. O mesmo não acontece com a categoria 

estudantil, que através de concursos como o Enem e vestibulares, passa por um grande esforço e 

seleção para alcançar uma colocação que lhe permita fazer o curso que renderá o diploma da 

formação superior. Fora os casos de eventuais trancamentos e desistências, vemos o mau uso do 

dinheiro público, oriundo principalmente dos impostos atingindo aquelas pessoas que muitas vezes 

têm enorme dificuldade de acesso ao ensino superior público. A não formação de novas gerações 

de profissionais nos mais diversos setores é um dos prejuízos a longo prazo que será sentido por 

toda a população. O professor do departamento de História da UFF, Daniel Aarão Reis, em 

entrevista à Folha de São Paulo, levanta críticas sobre a greve e nos aponta todas estas questões 

impertinentes que o ato da greve nos traz, além de também apontar incoerências do atual modelo 

de greve adotado pela categoria docente, em relação àquelas ocorridas no período após a 

redemocratização, mostrando porque, mesmo embora seja favorável aos atos de mobilização e 

reivindicações do corpo docente, é contra o ato de greve: 

[...] Quando explode uma greve, a universidade deixa 

de existir como corpo vivo de debates e discussão. Vira um 

deserto e perde condição de pressionar o governo. Há também 

uma questão ética: os grevistas continuam recebendo salário - 

isso se chama férias. 

Nossas greves são, em geral, precedidas por 

assembleias sem legitimidade. Tanto é que três das quatro 

universidades federais do Rio não aderiram. Há um 

distanciamento do modelo que, nos anos 1980, garantia o 
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vínculo com o movimento social. As lideranças sindicais 

pararam de consultar os departamentos. Além disso, a greve só 

incide na graduação. 

[...] Há uma terceira via que reconhece o drama da 

universidade, porém, advogamos formas de luta alternativas, as 

ruas, as discussões, idas a Brasília, a imprensa. 6 

A falta de representatividade não é o único problema das últimas greves docentes. Pessoas 

não diretamente envolvidas nas suas pautas e ações, desde os funcionários dos departamentos até 

os terceirizados envolvidos em atividades de manutenção, limpeza e segurança interna acabam 

sendo indiretamente envolvidos nas ações grevistas. Devido as ações tomadas com o intuito de 

paralisar as atividades dos Campi, como piquetes e barricadas, os demais trabalhadores se veem 

impossibilitados de exercer suas funções diárias. É possível perceber como isso tem um teor 

autoritário dentro dos núcleos de comando da greve: além de poucos elementos se mobilizarem 

"clandestinamente" e ativarem a greve sem a participação da totalidade do corpo docente, os 

militantes sindicais utilizam medidas autoritárias respaldando-se na Lei N° 7789, de 28/06/1989 

que assegura o direito a greve, desrespeitam aqueles que não desejam aderir a greve, visto que a 

própria lei garante a suspensão parcial da prestação de serviços, o que por si só chamaria a atenção 

da sociedade para suas reivindicações, violando dentro dessa lei a questão pacífica ao aplicar 

medidas coercitivas autoritárias e forçando a coletividade universitária até mesmo intimidações e 

estigmatizações daqueles que não querem aderir ao movimento paradista, são utilizadas com o 

intuito de coagirem todo o corpo docente e discente a aderirem a greve. Coerção pelo medo de 

represálias vem se mostrado como uma das faces de um movimento social grevista que, visando 

atingir seus objetivos, tem tomado qualquer atitude independente dos danos e prejuízos causados 

a terceiros, não respeitando o Item 1 do Art. 6°, referente aos meios pacíficos para persuadir ou 

aliciar trabalhadores a aderirem a greve. Na greve de 2015 puderam ser percebidos ataques 

simultâneos entre a Reitoria da UFF e o comando de greve, aonde acusações de ambos os lados 

sobre violações da lei e desrespeito a democracia puderam ser presenciados. Ambos os lados 

mediram forças e não podiam retroceder de suas posições para não mostrar fraqueza, o que 

consequentemente faria com que um lado se sobrepujasse ao outro, mantendo o domínio das 

respectivas reivindicações, fossem o sindicato dos docentes com suas pautas, ou a reitoria 

apaziguando a greve e tentando trazer a situação de volta a normalidade. 
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A ação de obstrução da entrada do prédio da reitoria, 

realizada por ativistas do Sintuff na manhã de ontem 

(16/09/2015), constitui um passo à frente na estratégia de 

radicalização do movimento grevista da universidade. A 

pretexto de realizar uma manifestação, os ativistas do Sintuff 

impediram o funcionamento da reitoria e, de maneira agressiva, 

cercearam o direito de ir e vir de docentes, técnico-

administrativos e estudantes que dependem da reitoria para 

realizar suas atividades. A radicalização é o resultado óbvio de 

um movimento de greve predatório e sem objetivos sindicais, 

que não apresenta um compromisso efetivo com a UFF. 7 

Medidas radicalizadoras seguiram sendo tomadas pelas lideranças da greve a medida que 

ela se desenvolveu. Ocupações irregulares e obstruções foram denunciadas ao longo dos embates 

e denúncias por parte da reitoria. Em artigo da página oficial da UFF, é denunciada mesmo a 

instalação de banheiros químicos e um gerador na calçada, o que mostrava a clara ideia a intenção 

de que a ocupação viesse a se estender por um longo período de tempo. 

Ontem (03/09/15), às três horas da tarde, militantes da 

Aduff e do Sintuff invadiram o pátio em frente da reitoria. Sem 

autorização, instalaram banheiros químicos no espaço da 

universidade, um gerador na calçada, interromperam o trânsito 

e provocaram um acidente na rua que levou quatro pessoas ao 

hospital. Os manifestantes, incluindo pessoas estranhas à 

universidade (como o MTST), danificaram instalações e 

picharam um banheiro do prédio da reitoria. Tratou-se de um ato 

de desrespeito e violência, que inviabiliza a continuidade das 

negociações mantidas pela administração da UFF com estes 

setores. 

Tais ações demonstram de maneira cabal a imaturidade 

do movimento à frente das greves docente e de técnico-

administrativos da UFF e o seu desinteresse em buscar soluções 

negociadas. Elas deixam claro os impasses de um movimento à 

frente de uma greve que muito embora pudesse ser justificada 

pelo corte no orçamento do governo para a educação, por outro 

lado se arrasta por mais de 90 dias sem uma pauta viável, 

paralisa a universidade, causando enormes prejuízos à formação 

dos alunos, em particular àqueles com condição socioeconômica 

mais vulnerável. E ainda pior, fornece argumentos privatistas 

àqueles que são contra a universidade pública e autônoma. 8  

A cautela pela não radicalização da greve é uma responsabilidade que deve ser tomada pelas 

lideranças dos comitês de greve, tanto para conservar a legitimidade do movimento como para 

garantir a constante adesão voluntaria de docentes e discentes, a medida em que ouvir todas as 
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partes e buscar incorporar como corpo coletivo a reivindicação de todos a torna mais plenamente 

de acordo com a vontade geral, além de medidas que não venham a ser prejudiciais a todos. Manter 

a negociação dentro da lei e o não envolvimento em conflitos muitas vezes desnecessários com a 

justiça, expondo-se mesmo fisicamente, assegura a legitimidade e a seriedade do movimento e o 

apoio popular, mesmo porque, apesar dos problemas causados pelas ações da greve ao corpo de 

estudantes, não se pode deixar de perceber a existência real de razões que vieram a gerar 

insatisfação no corpo docente com a categoria política. 

Uma das principais situações problemáticas que, inclusive, foi responsável pela greve de 

2012 na UFF, foi em relação não apenas a questão salarial dos docentes, mas as verbas públicas 

para infraestrutura e expansão geraram uma condição de precariedade que afetava não apenas os 

docentes em si, como os graduandos, em especial as novas gerações. O Reuni, elaborado pela 

gestão Lula em 2007, veio com o objetivo de promover a expansão do ensino superior pelo Brasil, 

fundando novas universidades durante esse período, além de promover a expansão infra estrutural 

das já existentes, visando beneficiar as novas gerações de graduandos com aumento de vagas, 

ocupação das vagas ociosas e a redução de taxas de evasão, passou por problemas devido a ausência 

de fundos que impediram que os projetos seguissem adiante. Em muitas universidades, entre as 

quais se inclui a UFF, muitas são as obras inacabadas, resultante da má gestão e a administração 

do poder público em relação aos fundos para a infraestrutura das universidades. Em denuncias 

feitas pela revista Veja, foi constatado que a unidade da UFF de Rio das Ostras, além de 

necessidade do uso de contêineres que serviriam como sala de aula, tinha que dividir espaço com 

uma escola, o que claramente não correspondia com a expansão que se planejava para atender a 

demanda de graduandos da região. 

[...]A situação no Rio de Janeiro é emblemática. O estado que 

concentra quatro das principais universidades federais 

brasileiras ganhou 6.397 novas vagas – passando de 21.023 para 

27.420, um crescimento de 30% nos primeiros dois anos da 

‘década de ouro’ planejada pelo governo federal. Nada mal, se 

a ideia for criar formalmente posições de matrícula. Mas na 

instituição que mais cresceu no Rio, a Federal Fluminense 

(UFF), onde foram abertas 2.056 posições de 2008 a 2010, o 

quadro não é exatamente de uma ampliação da qual a população 

fluminense possa se orgulhar. A saída para promover o 

crescimento a toque de caixa foi alocar turmas em contêineres, 

em vez de salas com a estrutura que pede um curso universitário. 

Ou seja: grande parte do que se comemora como expansão do 
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ensino superior estuda, atualmente, em universidades de lata. 

[...] 9, 10 

Até que os prédios que haviam sido prometidos para o campus de Rio das Ostras fossem 

construídos como parte do projeto do Reuni, mais de 40 contêineres foram alugados com o intuito 

de servirem de depósito de materiais e salas de aula, aonde cada um deles custa R$ 2000,00 por 

mês (10). Além da despesa mensal aproximada de R$ 80000,00 apenas com aluguel para o uso deles 

como sala de aula, isso vem para servir como exemplo da expansão desordenada que a instituição 

sofreu nos últimos anos, sem que tivesse sido capaz de se expandir infra estruturalmente na mesma 

proporção e que permitisse o atendimento digno a todos os estudantes e docentes desta região. 

Conforme descrito acerca da ingerência do poder público, podemos perceber que o Campus 

do Gragoatá não ficou de fora dos problemas de mesma causa. É mostrado pelo Aduff-SSind que 

o TCU identificou irregularidades nas obras de expansão do campus. 

O Tribunal de Contas da União identificou 

irregularidades nas obras do Instituto de Química e de Biologia, 

e do Instituto de Artes e Comunicação Social, no Campus do 

Gragoatá. Há indícios de superfaturamento e um dos prédios 

teria custado aproximadamente R$ 2,2 milhões a mais. Além 

disso, o TCU criticou a ausência o projeto básico do Instituto de 

Artes e Comunicação Social, que não foi encaminhado com a 

documentação completa. Faltaram os relatórios de sondagem e 

a descrição exata do terreno. E os atrasos nas obras, paralisadas 

supostamente por conta dos cortes orçamentários, levaram ao 

pagamento de meses adicionais de administração local. 

O relator do processo, ministro Vital do Rêgo, declarou 

à reportagem do TCU, que “os gestores detinham competência 

e conhecimentos técnicos para avaliar os preços ofertados, além 

dos riscos que a ausência dos critérios de aceitabilidade de 

preços unitários traria a um contrato com sobrepreço expressivo 

nos serviços iniciais do empreendimento”. O Tribunal de Contas 

da União determinou a “aplicação de multa e a conversão do 

processo em tomadas de contas especial para fins de 

ressarcimento dos prejuízos, se forem confirmados” e, se for o 

caso, que se “efetue o desconto integral ou parcelado da dívida 

nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis”. 11 

Trata-se de um problema antigo e conhecido aos que frequentam o Campus Gragoatá. Os 

Institutos de Química, Biologia, Artes e Comunicação Social passam por processo de expansão, 

com a construção de novos prédios e a mudança dos locais de curso, cuja data de inicio da 
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construção se dá em 2010 e, apesar das promessas de finalização se estende até o dia de hoje, 

enquanto esta pesquisa está sendo escrita, em 2017. 

[...] Quem der uma volta pelo campus do Gragoatá da 

Universidade Federal Fluminense, em Niterói, vai se 

surpreender com a quantidade de canteiros de obras: são cinco 

novos prédios em construção (mais quatro devem começar em 

15 dias). Tudo para dar conta do crescimento, já que, no 

vestibular de 2011, cujas inscrições começam nesta terça-feira, 

serão oferecidas 7.812 vagas, três mil a mais do que há quatro 

anos. 

O aumento é parte do programa de expansão da universidade. 

Neste ano, três cursos novos serão oferecidos: Ciências 

Atuariais, Desenho Industrial e Sistemas de Informação, todos 

em Niterói. 

- Se tudo ocorrer dentro do previsto, a partir do ano que vem as 

unidades vão começar a se mudar, à medida que as instalações 

ficarem prontas. Até um tempo atrás, ninguém acreditava que 

isso fosse possível - conta o reitor da universidade, Roberto 

Salles. 12 

Os problemas causados pelo atraso nas obras de expansão não são os únicos a serem 

relatados pelo TCU. Uma outra questão de fundamental importância relacionada as obras se trata 

dos indícios de superfaturamento encontrados por sua auditoria enquanto eram feitas fiscalizações 

de avaliação das ações de expansão das universidades e institutos federais do Rio de Janeiro. De 

acordo com o site do próprio órgão, foram comprovados além dos indícios de superfaturamento, 

dano ao erário causado pela ausência dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e pelo 

jogo de cronograma. 

[...] O tribunal identificou indício de superfaturamento. Alguns 

dos preços unitários apresentados nas propostas vencedoras do 

certame encontravam-se acima dos valores referenciais obtidos 

no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (Sinapi), ou seja, com sobrepreço unitário.   

O TCU também identificou dano ao erário causado por ausência 

de critérios de aceitabilidade de preços unitários e por jogo de 

cronograma. Esse jogo ocorreu porque a parte mais vantajosa do 

contrato, do ponto de vista econômico-financeiro, foi 

concentrada na fase inicial da obra, com posterior abandono pela 

contratada, após o faturamento de poucos itens com sobrepreço. 

O superfaturamento identificado no Instituto de Química foi de 
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aproximadamente R$ 2,2 milhões, equivalente a 13,31% do 

valor total dessa obra. 

Para o relator do processo, ministro Vital do Rêgo, “os gestores 

detinham competência e conhecimentos técnicos para avaliar os 

preços ofertados, além dos riscos que a ausência dos critérios de 

aceitabilidade de preços unitários traria a um contrato com 

sobrepreço expressivo nos serviços iniciais do 

empreendimento”. 

Além disso, os atrasos da obra resultaram em pagamento de 

meses adicionais de administração local. A fiscalização também 

identificou que o projeto básico do Instituto de Artes e 

Comunicação Social foi encaminhado sem os relatórios de 

sondagem e sem o documento que descreve o terreno com 

exatidão. “A formulação de projetos básicos deficientes ou 

incompletos é dos problemas mais graves na gestão de obras 

públicas”, afirmou o ministro-relator. [...] 13 

A denúncia de um órgão da importância do TCU evidencia claramente os constantes 

problemas pelos quais não apenas a UFF, mas diversas universidades federais vem passando devido 

a corrupção política e a má gestão pública. É natural o clima de revolta que vem a surgir tanto do 

corpo docente, como dos estudantes e funcionários, e ações ilegais e indevidas, que só tendem a 

prejudicar o contribuinte dependente deste serviço público essencial que é a educação universitária, 

impedindo a expansão e a adaptação para que se possa aumentar o número de vagas. A medida que 

problemas sérios como estes, que dizem respeito e prejudicam a todos os envolvidos com as 

atividades acadêmicas, vem a luz graças as investigações promovidas pelos órgãos públicos 

competentes, que visam elucidar a causa dos problemas a não apenas a sociedade acadêmica, mas 

a toda sociedade brasileira, a revolta se faz presente e se manifesta nas manifestações e greves. Os 

exemplos apresentados com os casos de investigação de crimes e irregularidades causados pelos 

altos escalões do poder público contribuem para gerar a revolta que leva as greves e paralisações, 

revolta essa provocada pelos burocratas que controlam a máquina estatal e com a categoria política 

que, muitas vezes, não apenas permite que as condições propiciem a corrupção e ilicitude se 

manifestem entre as grandes negociações, como também acabam sendo parte da mesma. Trata-se 

de um problema de maior profundidade que há muito tempo se faz conhecido e discutido pela 

população brasileira e que, embora seja uma parte fundamental entre os fatores por trás da 

problemática que é o foco principal desta pesquisa, não é o objetivo final da mesma, e sim uma das 
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marcantes consequências dela, a greve das universidades públicas, em especial a greve de 2015 na 

UFF. 

Mesmo com os conflitos travados entre a reitoria e o comitê de greve, membros do próprio 

comitê tentaram, sem sucesso, entrar em diálogo direto com a reitoria, ao buscarem respostas para 

as reivindicações de pautas internas das três principais entidades apoiadoras da greve, Aduff-SSind, 

Sintuff e o DCE. Críticas foram feitas ao reitor, Sidney Mello, por ele recusar-se a receber os 

representantes dos Comandos Locais para um diálogo direto, fazendo com que o Comitê Gestor 

viesse a ser o único canal de comunicação entre as duas partes, conforme é descrito por Aline 

Pereira, da redação da ADUFF: 

Os representantes dos Comandos Locais de Greve dos docentes, 

dos técnico-administrativos e dos estudantes se reuniram com o 

Comitê Gestor da UFF, na tarde da segunda-feira (27), para 

discutir a pauta unificada dos três segmentos. Os grevistas 

enfatizaram que não estavam ali representando suas entidades, 

Aduff-SSind, Sintuff e DCE, mas sim como representantes dos 

Comandos de Greve. Reiteraram que aquela reunião não 

caracterizava os trabalhos da Mesa de Negociações Permanente 

da reitoria, da qual o Sintuff se retirou por conta de processo 

judicial impetrado contra o sindicato e um dos seus 

coordenadores, Pedro Rosa. Por decisão de assembleia geral dos 

docentes, a Aduff-SSind também não tem participado da Mesa 

de Negociação, por entender que é preciso solucionar 

primeiramente essa questão, uma vez que qualquer tipo de 

criminalização dos movimentos sindicais na UFF não contribui 

para o desenvolvimento do diálogo. 

Professores, técnicos e estudantes em greve também 

lamentaram, mais uma vez, o fato de o reitor da UFF, Sidney 

Mello, se recusar a receber a representação dos Comandos 

Locais na instituição para uma conversa. Criticaram a 

insistência para que o Comitê Gestor permaneça como o canal 

de diálogo e de deliberação entre a UFF e os grevistas, 

salientando que na história da universidade, é a primeira vez que 

o reitor não dialoga com os representantes dos Comandos em 

greve, demonstrando, portanto, falta de vontade política. 

“Temos feito diversas reuniões, solicitando que o Professor 

Sidney Mello nos receba. Entretanto, num gesto de boa vontade 

de nossa parte, aceitamos conversar com alguém, com poder de 

negociação e de deliberação, conforme a designação da reitoria, 

para discutirmos a pauta unificada”, disse Renata Vereza, pelo 

Comando Local de Greve dos Docentes – CLG. O servidor 

Pedro Rosa, pelo Comando de Greve dos técnicos, também 

criticou a ausência. “A UFF passa por uma das maiores crises 

da sua história, estrangulada pela política governamental. Não 
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compreendemos a ausência permanente do reitor para tratar 

dessas questões. O reitor tem que se posicionar”, disse. [...] 14 

Se mostra claro que os representantes das entidades que compõem o Comitê de Greve 

apresentaram com essa postura a seriedade necessária no que diz respeito a busca pelas soluções 

dos problemas que a comunidade acadêmica vem enfrentando. O reitor da Universidade é quem 

dará a palavra final no tocante as medidas que vierem a ser discutidas e tomadas acerca do destino 

e das possíveis soluções dos impasses e problemas que só vem a causar atrasos principalmente na 

vida dos docentes e estudantes da universidade. O diálogo direto, sem a intervenção ou mediação 

de "órgãos representantes" de ambos os lados é importante porque é a opção mais viável para se 

entender claramente as ideias, objeções, intenções  e objetivos verdadeiros de cada lado. Cada parte 

entender plenamente os pontos de vista de cada um é a de fato o melhor caminho para que se 

possam chegar juntos a conclusões apropriadas para ambas as partes, visto que ambas buscam uma 

solução comum para que a greve chegue a uma conclusão e as atividades retomem a normalidade. 

É importante e fundamental que o reitor, eleito para a função de dirigente máximo e figura 

representante da universidade, exerça a presença e manifeste suas intenções para dirigir os rumos 

da universidade, não apenas administrativamente mas, sobretudo, diante de questões políticas. Uma 

presença com postura forte e determinada, mas que também busque a conciliação das partes é 

sempre a opção mais apropriada para quem vem a assumir um cargo de tamanha importância, uma 

figura que venha a ser inexpressiva e que fique sempre "em cima do muro" não saberá como dirigir 

devidamente os rumos de uma universidade e, consequentemente, fará com que a mesma caia em 

constante declínio, em todos os aspectos, além de perder o prestígio da instituição. Obviamente, 

sendo a universidade federal o palco aonde deve se manifestar a "máxima pluralidade" de ideias e 

vieses políticos, a figura do reitor deve evitar uma pretensa parcialidade por uma área de campo 

político-ideológico específico, cabendo aos núcleos internos de estudantes definirem entre si seus 

próprios núcleos independentes, para que se promovam grupos de estudos e os diversos campos de 

saber continuem a se aprimorar constantemente. 

Embora haja críticas anteriores a postura e ao comportamento dos grevistas em relação a 

postura e medidas autoritárias que eles vinham tomando ao longo de suas manifestações, é de se 

considerar os acertos que tiveram em outras medidas, em especial no que diz respeito a mobilização 

na busca de esclarecimentos das questões contratuais entre a UFF e as empresas de construção, 
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para que se lance uma luz sobre o que vinha causando os constantes atrasos e interrupções nas 

obras. 

[...]Renata Vereza afirmou que a pressão do 

movimento iniciado no dia 28 de maio, contribuiu nas últimas 

semanas para que a administração central atendesse algumas 

demandas dos grevistas, como o acatamento do pleito da Aduff-

SSind, com base na Lei da Transparência, para acesso aos 

contratos firmados pela UFF e as construtoras, e os outros 

firmados entre a instituição e as empresas de terceirização, 

incluindo seus termos aditivos. Outro avanço foi a deliberação 

do CEP, que em sessão extraordinária realizada recentemente 

decidiu, entre outras medidas, adiar o início do segundo 

semestre letivo e manter aberto o sistema para lançamento de 

notas até que a greve termine. 

A reunião foi conduzida por Alberto di Sabbato, pró-

reitor de Pessoal em exercício, substituindo Túlio Franco, que 

está em férias. Para ele, o contingenciamento de verbas é uma 

realidade na UFF e tanto os administradores e os grevistas 

devem buscar um entendimento para superarem, juntos, essa 

condição adversa. “Temos objetivo de ter uma universidade 

inclusiva e socialmente referenciada”, disse. “Com esse espírito, 

temos que começar a conversar, porque, temos o mesmo 

objetivo”.[...] 15 

Acerca do que se foi decidido pela deliberação do CEP (Conselho de Ensino e Pesquisa), 

mostra-se um exemplo de seriedade e preocupação por parte dos movimentos antagônicos ao se 

tomar esta medida; uma medida que vise evitar que os alunos matriculados sejam prejudicados, 

visto que eles foram diretamente afetados pela greve. É importante que se vise soluções que permita 

ao menos a minimização dos danos, e neste caso, ações como extensão ou adiamento no tempo de 

lançamento de notas, realização, trancamentos ou cancelamento de matrículas. Tratam-se de 

medidas que são atualmente automatizadas e algumas com prazos e horários definidos 

automaticamente, visando uma melhor performance no atendimento do aluno e eliminando a 

possibilidade de erros, sobretudo humanos. Considerar a modificação temporária do sistema 

automatizado no tocante a prazos, ao menos durante o período que perdurar a greve, é uma medida 

acertada por visar a necessidade de se adaptar a uma situação adversa e incomum para que os 

estudantes tenham o mínimo possível de prejuízos na graduação. 16 – Anexo 1 

Uma constatação apontada pela presidente da Associação de Docente da UFF, a professora de 

história Renata Vereza, durante a assembleia realizada em 09 de Junho de 2015, que determinaria 
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os rumos do movimento grevista, é que quem iria determinar o tempo de duração da greve seria o 

governo. É designado ao Estado brasileiro e ao governo o dever de conservar a manutenção e o 

funcionamento da Universidade, assim como o pagamento de seus funcionários. Cabe a ele avaliar 

o que mudou para que a situação de precarização da Universidade acontecesse, e quais medidas 

precisarão ser tomadas para que ela seja revertida, mesmo que se reverta parte de recursos de outros 

departamentos do governo. A educação e a formação superior acadêmica é um direito garantido e 

assegurado pelo Estado e não deve ser encarecida de recursos que garantam o seu funcionamento 

e o seu atendimento a população brasileira. O Reuni foi criado em 2007 com o intuito de garantir 

o constante investimento na manutenção e expansão das universidades federais pelo Brasil, mas o 

que esta pesquisa constatou foram os problemas da falta de investimento e a corrupção que 

ocasionou no desvio da verba que seria usada para esse fim. Sobre esse fato, o porta-voz da UFF 

alegou que muitas das reivindicações poderiam ser realizadas se houvesse a liberação de recursos 

por parte do MEC, estando a questão salarial fora do alcance da reitoria.  

[...] Entre as reivindicações estão reajuste salarial, 

reformulação da carreira docente, retorno dos recursos da 

educação – reduzidos com o corte de gastos do governo –, 

pagamento em dia dos funcionários terceirizados e o 

compromisso com a continuação das obras de expansão da 

universidade. “A gente quer a finalização das obras de 

infraestrutura da universidade. Tem um monte de campi que não 

têm prédio, e o pessoal está tendo aula em contêiner”, disse a 

presidenta da Associação dos Docentes da UFF, Renata Vereza. 

[...] 

[...] A presidenta da associação, que é professora de 

história, acrescentou que o movimento grevista aguarda também 

uma resposta do governo federal. “Quem determina o tempo da 

greve é sempre o governo. Quem diz se a greve é longa é o 

governo quando ele demora a negociar”, avaliou, destacando 

que os grevistas cobram do governo e da reitoria a abertura de 

canais de negociação. “A suspensão da greve, ou não, depende 

do governo ou da reitoria. A gente já se colocou para a 

negociação e espera que eles deem retorno. Até agora o retorno 

foi zero”, disse. [...] 

[...] O porta-voz da UFF disse que muitas das 

reivindicações feitas pelo movimento dependem da liberação de 

recursos pelo Ministério da Educação e, por isso, a UFF não 

pode atender de imediato. “A reitoria não dispõe do poder de 

aumentar salário. Isso está fora do alcance da reitoria. As obras 

dependem de Orçamento do governo federal e, nesse sentido, 

também não estão ao alcance da reitoria.” 
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Afonso de Albuquerque lembrou que as dificuldades 

aumentaram porque neste momento o governo federal passa por 

um período de restrições orçamentárias. “Não apenas os custos 

aumentaram, como os recursos diminuíram. Esta é a situação”, 

indicou. 

O porta-voz disse que a reitoria negociou com representantes 

dos professores, funcionários e alunos para que fosse suspensa 

a ocupação da reitoria, no fim de maio. “A preocupação da 

reitoria é a de, em primeiro lugar, garantir o direito 

constitucional de ir e vir, os direitos das pessoas trabalharem e 

frequentarem um espaço público. Em segundo lugar, a reitoria 

tem a preocupação de evitar que a reintegração desse espaço se 

faça de maneira violenta. Então, todo esforço da universidade 

foi na busca de um consenso”, apontou. 17 

Fica claro neste texto que as partes antagônicas no conflito grevista chegaram a mesma conclusão 

sobre a principal força responsável pelo período conturbado que acometeu todo o universo 

acadêmico: o governo federal, em especial o MEC. Seja pela má gestão com o dinheiro público, o 

descaso com a administração ou mesmo a negligência para lidar com a corrupção que se formou, 

está evidente que a principal entidade com poder interventor no sentido de solucionar todas as 

questões que afligiam o universo acadêmico não apenas não fizeram o que era necessário para 

solucionar as questões salariais de docentes e funcionários, das reformas estruturais e seus fundos 

e os cortes da na área da educação, como se abstiveram de estabelecer qualquer forma de contato, 

abrir um canal de diálogo com as partes conflitantes e dar qualquer esclarecimento sobre se era 

pretendido buscar meios com a presidência da republica para que a situação em que se encontravam 

as universidades pudesse ser resolvida em âmbito nacional. 

O descaso do governo federal para com as universidades é uma situação grave e que só veio 

a trazer prejuízos ao longo dos anos. As ações de greve que se desenrolaram ao longo dos anos 

desde a redemocratização são consequências das ações, ou falta delas, do governo federal que 

inviabilizaram ou prejudicaram algum dos setores que constituem a universidade. A falta de verbas 

e fundos para a manutenção das atividades vem em primeiro lugar como causa da precarização dos 

serviços, das atividades e da manutenção. Cortes de benefícios dos servidores e docentes, não-

pagamento de funcionários terceirizados e a não-manutenção, revitalização ou mesmo a expansão 

prometida pelo Prouni da Universidade apenas contribuiu para não apenas agravar constantemente 

a condição das pessoas envolvidas diretamente com a universidade, como gerou uma instabilidade 

das atividades que fazem com que, ao menor sinal de revolta generalizada, uma greve geral pode 
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vir a eclodir. É questionável o destino do dinheiro que outrora era devidamente encaminhado para 

suprir as demandas da universidade, visto que a União Federativa nunca poderia ficar sem recursos 

devido aos tributos sempre pagos pelos contribuintes. Não podem haver razões plausíveis que 

permitam que as universidades federais fiquem sem receber as verbas devidas e o investimento 

necessário que garanta não só o seu funcionamento normal, como a sua expansão de modo a 

abranger mais estudantes que venham a incorporar o corpo de graduandos. A falta de verbas fez 

com que a UFF mergulhasse em uma crise, que como consequência antes mencionada nesta 

pesquisa, incluía entre obras paralisadas e a infraestrutura precária até mesmo a paralisação das 

atividades do bandeijão e cortes de energia elétrica. 

RIO - O corte de energia que deixou parte dos prédios da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, às escuras 

na última quarta-feira é mais um capítulo de uma crise financeira 

agravada no começo do ano, com a redução dos repasses 

federais. Em greve desde maio, a UFF acumula só com a Ampla 

uma dívida de cerca de R$ 9 milhões. Ontem, foi feito um 

pagamento de R$ 580 mil, mas a concessionária já informou à 

universidade que poderá fazer novos cortes. Sem verbas, obras 

de expansão que vinham sendo executadas estão paradas. Nos 

corredores, funcionários dizem que faltam laboratórios, 

bibliotecas e até professores. No campus do Gragoatá, o 

bandejão fechou em maio, por falta de pagamento a 

fornecedores. 

Com cerca de 50 mil alunos, a instituição tem unidades 

espalhadas em Niterói e outras sete cidades do estado — Rio das 

Ostras, Campos, Angra dos Reis, Macaé, Nova Friburgo, Santo 

Antônio de Pádua e Volta Redonda. Professores dizem que a 

falta de dinheiro vem causando sérios problemas à qualidade do 

ensino. Em Campos, o prédio da universidade deveria ter sido 

entregue em 2014, mas as obras foram paralisadas. Antes da 

greve, os alunos estavam tendo aulas em contêineres. O 

professor de história Paulo Terra classifica a situação como 

precária: 

— São cerca de dois mil alunos no campus. Não há condições 

de alojamento, nem bandejão. Lá, a adesão à greve chegou a 

100%. 18 

Ainda de acordo com a mesma fonte, uma critica feita pela professora Kênia Miranda, da faculdade 

de Educação, aponta que, mesmo que a greve viesse a acabar no dia em que foi entrevistada, a 

universidade não teria condições de funcionar no dia seguinte, devido a escassez do material de 
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trabalho e o atraso dos salários dos funcionários. Não apenas aos graduandos, mas os cortes 

também prejudicam a defesa das teses de doutorado, visto que os alunos precisariam ser avaliados 

por professores externos, e não haveria verba para tal. De fato, a verba destinada pelo governo 

federal neste período foi, segundo O Globo, 42,5 milhões de reais, que representava menos de um 

terço do orçamento previsto para o ano de 2015, que seria de 144,9 milhões de reais. Além de 

insuficientes para suprir os custeios, há o agravante de que, além de as verbas encolherem, o 

número de alunos praticamente dobrou nos últimos oito anos. Apesar dos esforços da reitoria para 

garantir o repasse, mostrando a importância da universidade para o MEC, o MEC alega estar 

fazendo normalmente os repasses previstos, embora o corte que fora anunciado para as 

universidades federais chegue na casa de 1,9 bilhão de reais. 

Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) puderam verificar que a tentativa dos últimos governos de expandir a 

universidade pública pelo interior do Brasil contribuiu para a sua precarização, que por sua vez 

contribuiu também para motivar os professores de todo o Brasil a entrarem em greve. A medida 

política iniciada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e aprofundada pelos governos de 

Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, embora tivesse realizado a expansão pretendida, 

preocupou-se exclusivamente com o aumento do número de vagas para novos universitários, mas 

não se preocupou em preparar as universidades para que pudessem receber os novos estudantes. O 

presidente Lula, por exemplo, tinha como principal medida buscar resultados que fossem 

praticamente e exclusivamente quantitativos, e não visava a melhoria interna que capacitasse a 

prática do serviço docente, o que contribuía para tornar seu serviço precário. Mesmo o Reuni, que 

fora aplicado a partir de 2007 via decreto presidencial, fazendo com que mais do que se dobrasse 

o número de vagas ofertadas, não foi capaz de preencher o número de docentes a atender os novos 

estudantes na mesma proporcionalidade. 

Não é apenas a recomposição salarial que está motivando 

professores das universidades federais a entrar em greve em 

todo País. Por trás do movimento grevista está um processo de 

precarização da carreira dos docentes, decorrente da expansão 

das universidades, política adotada ainda no governo Fernando 

Henrique Cardoso e que foi aprofundada nos governos Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. No último ano de seu governo, Lula se 

vangloriava de ter levado “as universidades federais e as escolas 
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de educação profissional das capitais para o interior do país”. O 

que significava a inauguração de 30 escolas federais de 

educação profissional e 25 câmpus de 15 universidades federais. 

 
Significou também a precarização das condições de trabalho do 

professor universitário, aspecto para o qual o ex-presidente não 

atentou. Lula sempre esteve mais atento aos números que às 

pessoas.[...] 19 

É importante que se ressalte que, a crítica feita pelos docentes em relação a tal medida não 

se dá contra a inclusão de mais estudantes na universidade, visto que esta já é uma luta antiga e, 

como diz a professora Katia Lima, que coordenou tal pesquisa, uma "luta histórica dos 

professores", mas é um problema que precisa ser tratado a questão da expansão em si. Tal como os 

contêiner usados como sala de aula no campus de Rio das Ostras, não é prudente que o governo 

venha a usar de artifícios precários apenas com o intuito de dizer que "promoveu a expansão". Se 

a qualidade do ensino é precária, a tendência é que no lugar de se ter poucos profissionais bem 

qualificados para poder servir e atender a população, se tenha muitos profissionais péssimos e mal 

qualificados para atende-la, apenas para que se possa dizer que "supriu toda a demanda de 

profissionais". Serviços mal prestados e profissionais mal qualificados carecem a mão de obra 

brasileira em geral, reduz drasticamente a produção científica, tornando o Brasil cada vez mais 

dependente de produções e profissionais estrangeiros. Com profissionais mal qualificados, o 

investimento estrangeiro nos negócios e nos trabalhadores locais também cairão, causando muitos 

prejuízos a economia nacional. É de maior prudência que, antes de se promover a expansão da 

Universidade Federal no Brasil, se promova o fortalecimento e a solidificação de cada instituição, 

e o investimento calculado na sua expansão, de modo que ela não se dê de maneira precária. 

"As recentes greves das universidades públicas 

brasileiras expuseram de forma contundente a grave crise de 

financiamento vivida por essas instituições. O cenário geral de 

contingenciamento de recursos, as tentativas de fechamento ou 

desligamento de serviços universitários, a reformulação de 

planos de carreira e até a elaboração de programas de demissão 

voluntária parecem ter anunciado em seu conjunto a irrupção 

abrupta, violenta e inadiável de uma encruzilhada histórica no 

caminho dessas instituições. No entanto, pelo menos em relação 

às universidades estaduais, a história da crise aponta dois 

problemas que influenciaram a situação e que merecem reflexão 

atenta: a expansão do sistema sem o equivalente aumento do 

repasse de recursos ao longo das duas últimas décadas e a falta 

de participação da comunidade acadêmica na definição e 
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planejamento dos gastos, situação que caracteriza a 

administração universitária há várias gestões." 20 

É certo que a expansão promovida pelo governo Lula foi feita priorizando muito mais um valor 

quantitativo do que um valor qualitativo, mas é também sabido que se existe a necessidade de 

atender o déficit universitário no Brasil. Grande parte da população brasileira ainda não pôde ser 

contemplada com o ingresso no ensino superior, por mais que ela anseie por isso. Embora exista o 

esforço para que se possa expandir a universidade federal no intuito de se contemplar o máximo 

possível de candidatos a estudante, é certo que mesmo o governo federal não detém e nem teria 

como deter recursos suficientes para promover uma expansão "total e de qualidade" para que todos 

sejam contemplados. 

Não é um fato recente que o desenvolvimento das universidades federais vieram a sofrer 

atrasos devido a problemas orçamentários. Em artigo publicado em Dezembro de 2001, os 

professores Luiz Carlos Gonçalves Lucas e Roberto Leher descreveram o descaso por parte do 

Ministério da Educação ao não ter direcionado devidamente os recursos financeiros aos IFES em 

uma época em que as instituições de ensino superior federais alcançavam seu maior momento de 

expansão na história. Não apenas a questão da expansão, mas também a questão salarial do corpo 

docente  é um problema que segue acompanhando a história das instituições federais de ensino 

brasileiras. 

[...] Ao contrário do que pretendem mostrar as fantasiosas 

estatísticas do MEC, os recursos destinados às Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) têm seguido uma trajetória 

descendente, ao mesmo tempo em que não cessa de crescer o 

número de estudantes matriculados, multiplicam-se cursos de 

graduação e pós-graduação e aumentam as necessidades de 

material, instalações e equipamentos, em razão do próprio 

desenvolvimento científico e tecnológico. Na década de 1970, a 

folha de pessoal consumia pouco mais de 60% do total das 

despesas das IFES. Hoje, o próprio MEC informa que absorve 

cerca de 90% dos recursos. [...]  

[...] Na realidade, os salários, hoje, atingem os menores níveis de 

toda a história das IFES. Para recuperar o patamar – já baixíssimo 
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– de 1995, conforme o Dieese, seria preciso um reajuste de 

75,48%. [...] 21 

O artigo dos pesquisadores, produzido no final de 2001, nos revela ainda que, de acordo com o 

IPEA, não apenas constasse a redução de manutenção e desenvolvimento dos IFES, o gasto total 

realizado nas então 39 universidades federais mantiveram-se praticamente inalterados desde 1995.  

1.  AS POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE E SEUS EFEITOS 

O Prouni veio como uma solução alternativa para atender a comunidade acadêmica. Trata-

se de um programa que foi criado em 2004 e institucionalizado pela Lei n° 11.096 em 13 de Janeiro 

de 2005 com o objetivo de atender o quanto possível de toda essa demanda, com um incentivo 

financeiro para que aqueles que fossem egressos do ensino médio na rede pública ou bolsistas na 

rede privada e que a família tivesse renda per capita de até três salários mínimos pudessem ingressar 

em cursos de graduação e sequencias em instituições de ensino privadas. Em troca, as instituições 

que aderissem ao programa receberiam isenção tributária. Conta com programas de incentivo e 

financiamento do estudante, como o Fies, em que possibilita ao estudante bolsista parcial tenha 

financiada a mensalidade que não é coberta pelo programa. 22 

Dentro do mérito do governo ao incentivar o ingresso na universidade privada como forma 

de reverter o déficit universitário no Brasil, é necessário que se destaque esse elemento de grande 

importância no mundo universitário brasileiro que é a universidade privada. Embora viesse sendo 

normalmente ignorada pela maioria daqueles que desejam ingressar na universidade, devido as 

altas mensalidades que normalmente não cabem no orçamento familiar da maioria dos brasileiros, 

graças a esse projeto, que conta com a parceria entre governo federal e universidades privadas, o 

sonho do curso e da graduação universitária se tornaram mais próximas da realidade do brasileiro, 

o que é um mérito do governo. A universidade em si é um elemento de fundamental importância 

para que se promova o progresso e o desenvolvimento da nação. 

"Não resta dúvida de que a educação superior é um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento e o bem-estar 

econômico e social. Os impactos positivos para a sociedade de 

um amplo acesso de jovens ao ensino superior de boa qualidade 

podem ser resumidos pela promoção da igualdade de 

oportunidades e, por outro lado, pelo efeito de difusão da ciência 

e da tecnologia, da arte e da cultura, proporcionado pelas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em todos os países 
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centrais, a universidade é fundamental no processo de inovação 

e desenvolvimento tecnológico." 23 

Comprovadas as funcionalidades da universidade privada parceira na aplicação do Prouni e que o 

governo será capaz de arcar com tal despesa até o retorno do empréstimo que investiu no 

graduando, surge uma importante opção para que se permita a continuidade do desenvolvimento 

da produção acadêmica e, consequentemente, o progresso e o desenvolvimento da nação em todas 

as áreas da ciência e do trabalho em geral. A universidade privada já oferece a infraestrutura e o 

corpo docente prontos para que se dê a formação acadêmica, além de não serem constatadas as 

numerosas e extensivas greves que só tendem a prejudicar o estudante, independente de quão 

benevolente e nobre seja sua causa, visto que a greve é, consequentemente, responsável por causar 

atrasos no desenvolvimento das atividades e produções acadêmicas importantes para as diversas 

áreas da ciência, e visto também que o único vínculo dela com o governo federal seria estritamente 

financeiro no tocante a admissão de bolsistas, não dependendo das decisões de movimentos e 

sindicatos para que se promova paralisações das atividades. É possível dizer que essa troca equivale 

a uma terceirização da universidade privada pelo governo federal, mas que graças ao Prouni trarão 

grandes benefícios aos estudantes universitários e a nação. 

2. DADOS NUMÉRICOS: INFORMAÇÕES NUMÉRICAS SOBRE OS EFEITOS DAS 

GREVES E TRANSFORMAÇÕES NA UFF 

Dentro da Universidade Federal Fluminense, universidade esta que é o principal foco desta 

pesquisa, uma das principais variações e mudanças que ocorreram no tocante as transformações 

pela qual ela testemunhou nos últimos anos, devido principalmente a programas como Prouni, 

Reuni ou FIES, está na relação entre graduando e universidade dentro da definição de sua situação 

acadêmica. As constantes variações de números entre ingressões, conclusões, trancamentos ou 

cancelamentos ao longo dos anos e dos períodos são capazes de nos dizer muito a respeito do quão 

impactante as mudanças, reformulações, projetos políticos ou programas, assim como as longas 

greves e paralisações, foram e continuam a ser de grande influencia e reflexo não apenas nos 

valores qualitativos, mas também, quantitativos dos alunos. Trata-se de saber a respeito de como 

esses valores quantitativos foram afetados ou influenciados e em quais períodos letivos puderam 

ser apontadas as maiores evidencias de variações. Reiterando: conhecer esses números é 

fundamental especialmente por duas razões: entender o impacto e os efeitos que se deram nos 

alunos e nos cursos de graduação as ações de greve, avaliando quantas matrículas foram realizadas, 
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trancadas, canceladas ou mesmo concluídas em cada período, considerando os períodos em que 

houveram as duas principais greves da UFF, os anos de 2012 e 2015. Utilizando-se do mesmo 

método avaliativo, a segunda razão está em avaliar as mudanças ocorridas nos períodos em que 

houveram a aplicação dos programas governamentais mencionados. Esta pesquisa tem como um 

de seus objetivos avaliar se após a aplicação de determinadas medidas, ou se a realização ou corte 

de investimentos coincidiu com variações, seja para mais ou para menos, de um padrão que se 

seguia nos dados sobre a participação dos graduandos da UFF. 

Partindo de fontes obtidas pelo DAE da UFF, é possível realizar um levantamento de quão 

impactante foram os períodos de greve em relação as matriculas dos alunos, comparando os 

períodos de greve e constatando as variações de situação acadêmica entre os períodos de cada 

curso, além da presença de evidencias de alterações que pode se constatar e que venham a coincidir 

com os períodos em que se iniciaram as principais greves da UFF, em 2012 e 2015. Para tal 

pesquisa, os dados obtidos partem do período 2005.1 até o período 2017.1, um período de doze 

anos, no qual tanto a universidade como o país passaram por diversas transformações, transições 

de poder, expansões infra estrutural e  no corpo acadêmico, e os cursos cujas informações foram 

obtidas se estenderão principalmente a aqueles situados nos Campi de Niterói. Nesta análise, um 

grupo de doze cursos sediados nos campi de Niterói foi tomado como exemplo para a pesquisa: 

Biblioteconomia e Comunicação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Serviço Social, Direito, 

Nutrição, Pedagogia, Arquivologia, Farmácia, Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária. 

No curso de Biblioteconomia e Comunicação, partindo do período de 2005.1 até 2008.2, 

podemos perceber um padrão quantitativo médio de pouco mais de 33 matrículas realizadas neste 

período, e em 2009.1 alcançando seu primeiro número acima de quatro dezenas. Apesar de se 

manter estável em seguida, todos os números seguintes vieram a permanecer com um número que 

vai além das quatro dezenas, o que significou que em alguns dos períodos obtiveram mais de 44 

inscrições em média para o ingresso no referido curso. Tal mudança coincide com época aonde 

houve a implantação do REUNI, em 2008. O curso de História, embora houvesse números variante 

um pouco para mais ou para menos em torno de uma centena, conservava em sua totalidade uma 

média geral de 152 ingressantes por período, sendo o período de 2015.1 o único a se constatar uma 

número mais elevado da média. Um fenômeno curioso, mas preocupante, pode ser constatado na 

graduação de Geografia, aonde o número de matrículas que esteve sempre em uma média de quase 
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90 alunos por inscrição partindo de 2005.1 até 2008.2 aonde teve um salto de mais de duas dezenas 

pela primeira vez, mantendo-se estável até o período de 2010.2, aonde a partir deste momento 

sofreu um visível declínio no seu número de ingressantes, em que os números declinavam de 

2011.1 até manter sua estabilidade em 2013.1 na casa das seis dezenas até 2017.1, estabilidade esta 

que representa 66% do número de pessoas que o curso recebia anteriormente. Seus números em 

conclusões e trancamentos mantiveram constante estabilidade, apesar do REUNI e das greves 

enfrentadas, sendo que o único fato a se destacar foi o número recorde e muito acima da média de 

concluintes de Biblioteconomia e Documentação, o período de 2011.1 contou com 99 concluintes, 

elevando sua média de 23 alunos para 26 alunos concluintes por período. Uma constatação positiva 

se encontrou no constante declínio do número de cancelamentos deste curso, comprovando-se que 

após o último pico de cancelamentos do curso de Geografia, 132 pessoas em 2009.1, este número 

veio a sofrer uma queda semelhante a das inscrições, com poucas variações para mais ou para 

menos em cada período, mas sempre declinando a poucas dezenas, sendo um número irrisório perto 

do que foi anteriormente. Em relação aos cancelamentos, o curso de Biblioteconomia e 

Documentação apresentou uma média constante e regular ao longo da passagem dos períodos, 

sofrendo um único pico de 40 cancelamentos no período de 2009.1, imediatamente após a 

implantação do REUNI, embora não seja possível constatar relação entre os fatos, visto que 

imediatamente em seguida a média cancelamentos voltou a cair, ficando no entorno das duas e três 

dezenas. Já o curso de História, sempre com uma média de pouco mais de 57 cancelamentos por 

período, deparou-se com mais do que o dobro deste número em 2009.1, aonde posteriormente os 

números se estabilizaram em uma média de pouco mais de 67 cancelamentos por período. Mesmo 

as greves e o REUNI não fizeram com que o padrão de conclusões e trancamentos sofressem 

grandes mudanças. No curso de geografia, embora os números médios ficassem acima das cinco 

dezenas, foi percebido um pelo menos três momentos picos de cancelamento acima de 100 pessoas, 

embora isto não fosse um padrão médio, refletindo apenas como casos isolados, sendo esta 

afirmação comprovada pelo espaçamento de períodos aonde estes picos ocorreram: 2005.2, 2007.2 

e 2009.1, aonde não se mostrou possível constatar algum fator externo ou interno que provocassem 

estes fenômenos. 

Em Ciências Econômicas, os dados sobre o ingresso de alunos se mostraram mais 

animadores ao se constatar o nítido aumento nos seus números a partir do período 2007.2, visto 
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que anteriormente a este período as inscrições sempre se conservavam abaixo dos 90 inscritos, 

tendo uma média de 85 inscritos por período, e após esse período, alcançou números acima de uma 

centena, tendo como média geral de quase 122 alunos por período, o que representa um aumento 

de mais de 43,5 % de suas inscrições após a implantação do REUNI. Constata-se como este curso 

foi nitidamente beneficiado ao ser contemplado com a expansão promovida pelo projeto. 

Entretanto, no mesmo período, também foi constatado que os cancelamentos não apenas não 

cessaram, como sofreram um aumento em sua média, visto que até o período 2008.2, sofreu um 

único pico de 100 cancelamentos no período 2007.1, mas que manteve uma média de 78 

cancelamentos por período, e a se contar do período 2009.1 até o período 2016.2, a média geral já 

se encontrava acima de 103 por período. Apesar do aumento nos números gerais, o período 2016.2 

registrou apenas 43 cancelamentos, o menor número desde então. É correto constatar que medidas 

acertadas foram tomadas pelo departamento do curso para que se evitasse, ou ao menos diminuísse, 

a evasão do curso pelos graduandos de um modo geral. A principal mudança que esta pesquisa 

constatou em relação a área da Economia na UFF, foi a migração de sua sede, outrora no bairro do 

Ingá, transferiu-se para novas instalações no campus do Gragoatá, aonde as aulas começaram no 

período 2014.1, e se beneficiando da expansão e melhoramento da Universidade. Já o seu número 

de conclusões conservou uma média constante de cinco e seis dezenas por período, garantindo uma 

média geral de pouco mais de 58 concluintes. Seus trancamentos, sempre com números acima de 

200 pessoas, sofreu um leve declínio, sendo gradual de 2009.1 até 2010.2 e se estabilizando, desta 

vez, com números inferiores a 200 pessoas por período, o que é um efeito positivo para o curso. 

Embora venha apresentando uma média de inscrições menor em comparação aos outros 

cursos mencionados, o curso de Ciências Sociais, cuja média geral foi de quase 61 alunos por 

matricula, enfrentou apenas em três períodos, 2013.1, 2013.2 e 2014.1 um forte declínio no número 

de inscrições, totalizando apenas 33 alunos inscritos em 2013.1 e 28 inscritos em 2013.2 e 2014.1. 

Devido a posterior normalização dos números de inscritos que se sucederiam nos períodos 

seguintes, é possível constatar que tal queda pode estar relacionada ao período de greve que se 

sucedeu no ano de 2012, tendo possivelmente servido como um fator desmotivador para a ingressão 

de novos alunos, e também visto que o referido curso veio a paralisar suas atividades docentes 

nesta mesma época, como forma de apoiar a greve. Curiosamente, não apenas não houve um 

declínio geral na média de inscrições quando se sucedeu a segunda greve, a de 2015, como também 
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houve uma queda gradual no número geral de trancamentos partindo de 2014.1 até 2016.2, época 

que se passou a greve geral de 2015. Trata-se de um efeito reverso a aquilo que se esperava, visto 

que os períodos aonde houveram greves é também quando a grande maioria das atividades, tanto 

docentes quanto administrativas, se encontram paralisadas. No entanto, sua média de conclusões 

se manteve estável e inalterável, sem serem constatados picos nos números que fossem muito além 

dos esperados. A média geral de concluintes em Ciências Sociais foi de pouco mais de 45 alunos 

por período. 

O curso de Serviço Social sempre conservou um alto número de inscritos, sendo mais de 

uma centena em cada período, entretanto, é justamente neste curso que uma grande anomalia pode 

ser observada e constatada. Era mantida uma média de aproximadamente 120 alunos inscritos por 

período, mas justamente no período 2015.1 foram registradas 9 inscrições e 2015.2, uma única 

inscrição, para que apenas em 2016.1 se retomasse o crescimento com 73 inscritos e 2016.2 com 

51 inscritos e então, em 2017.1, se recuperar a antiga estabilidade com 101 inscritos. Este fenômeno 

anormal pode ser considerado um grave prejuízo para mais de uma centena de futuros graduandos 

e se encontra no mesmo período em que ocorreu a segunda grande greve das universidades federais, 

a de 2015. Embora fosse constatado este grande impacto nas inscrições, e com as conclusões, 

trancamentos e cancelamentos mantendo a sua estabilidade, não muda o fato que o período em que 

ocorreu a greve geral de 2015 foi um ano perdido para aqueles que ansiavam ingressar em Serviço 

Social na UFF, visto que toda uma geração sofreu com o atraso para o ingresso na universidade, 

podendo se supor que parte destas pessoas desistiu do curso, ou migrou para outras áreas, procurou 

ingressar em outras universidades federais para não sofrerem tamanho prejuízo ou mesmo 

deixaram para o período seguinte, ou seja, ocupando seu lugar com um ano de atraso e dificultando 

o acesso da geração seguinte na universidade, devido ao número limitado de vagas 

disponibilizadas. Podemos constatar assim um dos grandes impactos e efeitos negativos que a 

paralisação das atividades causaram na vida acadêmica de dezenas de pessoas. 

Apesar de manter um número grande e estável de ingressantes, o curso de Direito quase 

aumentou a sua média de ingressantes a partir do período 2008.1, coincidindo com o ano de 

aplicação do REUNI nas universidades federais. A média antes de 111 ingressantes saltou para 

quase 160 a partir do período em que o programa foi aplicado. Seu número de concluintes também 

sofreu um sutil aumento, vindo a se estabilizar com números acima de uma centena a partir de 
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2013.1, embora já tivesse alcançado esses resultados com picos em alguns períodos anteriores, 

embora isso não fosse de regra, mas apenas uma variante. Embora sua média geral de trancamentos 

fosse de 118 por período, no ultimo período registrado, 2017.1, este número quase dobrou sua 

média, dando um salto para 222 matrículas trancadas somente este período. Comparado com sua 

média de inscrições e até mesmo trancamentos, seu número de cancelamentos se mostra muito 

mais baixo dentro de sua proporção, apesar de a expansão do curso possa ter refletido para um 

proporcional aumento do número de solicitantes de cancelamento do mesmo a partir do período 

2008.1, o seu número geral se encontra por volta de 47 alunos que solicitaram o cancelamento por 

período. 

O curso de Nutrição, embora conte com menos estudantes e receba menos da metade do 

número de ingressantes por período em comparação com o curso de Direito, teve um sutil aumento 

de seu número nos períodos que se sucedem a implantação do REUNI, fazendo com que sua média 

geral, antes de pouco mais de 35 ingressantes por período saltasse para exatos 43 ingressantes por 

período. Seu número de concluintes, mesmo com a aplicação do REUNI, contava com uma média 

de 24 estudantes, teve uma mudança quase imperceptível visto que sua média geral ficou com 

pouco mais de 23 estudantes por período, aonde seu maior número alcançou uma marca de 40 

alunos concluintes, no período de 2008.2, e sua menor média foi de 8 concluintes no período 

2011.1, em um caso que pode ser constatado como isolado, visto que essa queda se sucedeu em um 

período que antecedeu a primeira greve geral, não podendo ser possível estabelecer uma relação 

entre os dois fenômenos. Entretanto, em relação aos trancamentos, a mudança mais perceptível a 

ser percebida no curso de nutrição se deu justamente nos períodos seguintes a segunda greve geral, 

a de 2015, visto que foi a partir do período de 2015.1 em que os números, outrora com média geral 

de pouco mais de 28 estudantes com matrícula trancada, saltaram para quase 49 estudantes, o que 

é um fatos a ser chamar atenção e um dos efeitos que esta pesquisa buscou constatar. Já a sua média 

de cancelamentos sempre conservou números reduzidos e com poucas variações entre os períodos, 

sendo o principal pico de 22 estudantes justamente no período 2015.1, e a maioria dos demais 

períodos com números inferiores a 20 solicitantes de cancelamento em cada período. Sua média de 

um modo geral conservou-se até o momento em quase 12 estudantes por período. Este baixo 

número se deve principalmente graças aos primeiros períodos pré-REUNI, em que os números de 

cancelamento quase sempre estiveram em números inferiores a 10 alunos por período. 
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O curso de Pedagogia, em seu âmbito geral, sempre contou com números bastante elevados 

em suas inscrições, sendo um daqueles que mais recebiam inscritos e que, a cada período, estes 

números costumavam variar entre 80 a quase 100 inscritos, tendo uma única vez alcançado o pico 

de 101, em 2015.1. As conclusões também contavam com números elevados e poucas quedas, 

sendo os menores números justamente aqueles que coincidiram com as greves gerais, 31 

concluintes em 2012.2 e 39 em 2015.2 que, embora tenha se repetido anteriormente, em 2010.1, 

foi seguido de 34 em 2016.1, sendo este um número abaixo da média, ao se considerar cada período. 

Incluindo estes valores na contagem, as médias gerais de inscrição e conclusão no curso de 

Pedagogia são de quase 91 ingressantes por período e os concluintes contaram com 

aproximadamente 56 estudantes por período. Este curso também contou com um elevado número 

de solicitantes de trancamento que, com média geral de pouco mais de 122 estudantes por período, 

contava com mais trancamentos do que ingressões e conclusões, mesmo apesar de um sutil declínio 

nos números de cada período que se seguiu após 2007.2, na véspera da implantação do REUNI, 

voltou a sofrer elevação neste número em 2012.1 e alcançou seu pico em 2012.2, com 146 

estudantes em situação de trancamento, e este número manteve-se neste patamar e em elevação até 

2017.1, quando está contando com 211 estudantes em situação de trancamento, um dado 

preocupante para se pensar visto que aqueles que não regularizam sua situação em um determinado 

período de tempo, acabam por terem suas matrículas canceladas e sofrem com o desligamento da 

instituição. Vale ressaltar que o aumento neste número se deu após o período da primeira greve 

geral, além de passar pela segunda e não sofrer declínio mesmo após o término das greves. Os 

cancelamentos neste curso, embora com números ainda que inferiores, obtiveram um crescimento 

ao passo em que se deu a aplicação do REUNI, sendo os dois fenômenos uma mera consequência 

da expansão da universidade em que, ao passo em que se aumentaram o número de estudantes, o 

número de cancelamentos sofreu pelo menos um sutil aumento como uma consequência da 

proporcionalidade com este número. Antes do REUNI, em 2008, a média geral de cancelamentos 

se encontrava em quase 38 alunos por período, ao passo em que após a aplicação do projeto, a 

média geral saltou para quase 60 alunos. 

Em Arquivologia, curso que é reduzido em números gerais em comparação com cursos 

como Direito e Pedagogia, é constatado um aumento real no número de inscritos por período 

quando observamos o de 2008.2. Até então, a média geral seguia com 32 inscritos por período. 
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Quando chegamos a 2008.2, este número sofre um salto a medida que observarmos que cada 

período passou a ter um número maior do que 33 inscritos, número este que foi o máximo de 

inscritos em cada período antes. A expansão do curso no período do REUNI é percebida com o 

aumento do número de inscritos alcançando números acima de 50 e, em 2014.1, batendo o pico de 

67 inscritos em um período até o momento. É comprovado o aumento do número de inscritos após 

o REUNI visto que sua média geral saltou de 32 para 49,5 inscritos por período. Por outro lado, 

seu número de conclusões manteve-se estável ao longo de todos os períodos, sendo percebidas 

poucas variações entre um período e outro, aonde o menos número de concluintes se deu em 

2006.2, com 16 estudantes e o maior em 2008.1, com um número de 35 estudantes concluintes. 

Devido a poucas variações, a média geral do número de concluintes ficou em pouco mais de 21 

por período. Os números de trancamentos em Arquivologia encontram-se próximos da casa dos 40 

alunos por período até sofrer o seu primeiro aumento significativo, em 2007.2, com 54 alunos, 

seguindo com números mais elevados pelo ano de 2008 afora ao contar com 70 e 69 alunos 

trancados nos períodos 2008.1 e 2008.2, respectivamente. Eles voltaram a sofrer um declínio nesse 

número, cujos valores mantiveram-se os mais baixos até o período 2011.2, aonde a partir deste 

ponto, se estabilizou com uma média superior aos 50 trancamentos por período. Os períodos de 

2015 representaram as maiores médias de trancamento do curso de Arquivologia. Coincidindo com 

o período da segunda grande greve geral, 2015.1 e 2015.2 contaram com, respectivamente 79 e o 

impressionante número de 102 alunos com matrícula trancada. Entre 2009.1, período em que 

constaria o reestabelecimento de uma média mais baixa de trancamentos, até 2014.2, ultimo 

período antes do significativo aumento nas taxas de trancamento, sua média geral foi de pouco 

mais de 43 alunos por período. Em relação aos cancelamentos, estes números sempre apresentaram 

uma média bastante baixa, contando com períodos aonde os números foram inferiores a uma 

dezena de estudantes. Entretanto, foi a partir de 2012.2 que a média de cancelamentos sofreu um 

significativo aumento, vindo a se estabilizar em números que se encontravam acima de três dezenas 

em praticamente todos os períodos, com única exceção em 2015.2. Em todo caso, a média geral de 

cancelamentos, originalmente com pouco mais de 12 alunos por período, tornou-se a partir de 

2012.2, de mais de 32 estudantes com a matrícula cancelada por período. 

O curso de Farmácia, de acordo com os dados obtidos, conservou uma média de 

ingressantes relativamente alta e estável a maior parte dos períodos datados, tendo o seu único 
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declínio evidente nos períodos correspondentes entre 2009.1 e 2011.2, para a partir deste ponto 

demonstrar recuperação dos números anteriores. A média geral originalmente se encontrava em 

aproximadamente 78 alunos por período e este número caiu para 53. Após a recuperação de seus 

números, a média passou a ser então de pouco mais de 76 alunos por período, uma média 

suficientemente satisfatória e em ampla proximidade com a anterior ao período de declínio. Seu 

número de concluintes também conservou estabilidade em seus números até que sofressem um 

aumento bastante significativo no período 2008.2, quando sua média que até então encontrava-se 

em exatos 46 alunos por período, presenciou a conclusão de nada menos do que 92 alunos no 

período aonde se deu o REUNI e a partir deste momento, embora com números mais reduzidos, 

manteve-se alta por mais alguns períodos, com declínio em seus números até se deparar com sua 

menor baixa de concluintes em 2012.2 até então, período em que se dava a primeira greve geral 

das universidades federais. O fenômeno apontado fica evidente quando se observa que, a partir 

dessa queda apontada pela pesquisa no número de concluintes em Farmácia, o número que se 

encontrava com média de quase 74 alunos por período até o final do ano de 2011, viu este número 

cair para 34 concluintes por período. O maior efeito neste número tão reduzido se dá ao perceber 

que em determinados períodos o número de pessoas a concluir o curso estiveram como os mais 

baixos já registrados. Destoando de todos os demais resultados, o período de 2014.1 pode contar 

com apenas 16 formandos, e no ano 2015, aonde ocorreu a segunda greve geral, os números de 

concluintes foram de 24 em 2015.1 e 27 em 2015.2, e em 2016.1, contou com apenas 5 estudantes 

registrados como concluintes, para só então em 2016.2 buscar um retorno a estabilidade com 39 

alunos concluintes. O baixo número apresentado nos períodos de greves e paralisações, com 33 

alunos em 2012.2, sendo o número mais baixo de concluintes desde pelo menos 2005, e os dos já 

mencionados 2015.1, 2015.2 e 2016.1, demonstram a clareza dos efeitos de uma paralisação em 

atividades que vão de beneficio aos alunos, causando atrasos em funções como avaliação de 

trabalhos de conclusão de cursos e emissão de certificados, além de forçar os alunos ao adiamento 

de planos, o que inclui as pós-graduações ou mestrados. Em contrapartida aos números de 

ingressantes e concluintes, os trancamentos em Farmácia sempre mantiveram uma média elevada, 

com números sempre superiores a 140 em cada período, tendo como única exceção o período 

2005.2, com 78 trancamentos. Seus números sempre mantiveram-se estáveis e com variações 

pouco perceptíveis de um modo geral, sendo no período 2008.2 a única ocasião na qual o número 

de trancamentos encontrou-se com 212 estudantes registrados, causando um destoa mento dos 
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demais períodos. De qualquer modo, trata-se de um dos cursos com maior estabilidade em média 

de trancamentos, e um dos que conta com os números mais altos em cada período, tendo como 

média geral 154 alunos por período até 2015.2. Somente a partir de 2016.1 foi possível presenciar 

a primeira manifestação concreta de um declínio nestes valores, aonde os números outrora eram 

sempre superiores a 140, passaram a ser menores do que 130, alcançando até então a média geral 

de pouco mais de 125 alunos por período. 

É importante observar com atenção a relação de cancelamentos por período no curso de Farmácia. 

No inicio dos períodos pesquisados, percebe-se um número consideravelmente elevado de 

cancelamentos, e este número veio a sofrer uma queda a partir de 2006.1 enquanto que, mais 

adiante, após o 2008.2 manter o registro de 9 matrículas canceladas, no período seguinte, 2009.1, 

foram registradas nada menos que 92 cancelamentos, para nos períodos seguintes o número se 

estabilizar em uma média que é quase a metade deste valor. Podemos considerar assim que, do 

período 2005.1, com 142 cancelamentos, para o período 2006.1, com 14 cancelamentos, houve um 

"adiantamento" de pedidos de cancelamento, enquanto que de 2008.2 para 2009.1, houve um 

"adiamento" das mesmas, o que significa que, pessoas que planejaram cancelar a matrícula em 

2008.2, tiveram o registro deste cancelamento realizado como se tivessem acontecido em 2009.1. 

Apesar destes detalhes, não foram registrados grandes divergências dos números de cancelamentos 

em cada período, fora um sutil aumento dos números nos períodos 2014.2 e 2015.1, contando com 

79 e 85 cancelamentos, respectivamente. Antes da greve geral de 2015, a média geral de 

cancelamentos em Farmácia ficou sendo de pouco mais de 53 alunos por período, e a partir de 

2015, este número foi de pouco mais de 71. Percebe-se uma queda considerável a partir do período 

2016.2, aonde foram registrados 28 cancelamentos, mas devido a ausência de mais dados em 

relação ao período 2017.1, não é possível concluir até o presente momento uma tendência definitiva 

a queda no número de cancelamentos no curso de Farmácia. 

O curso de Medicina nos é apresentado como possuindo um dos que possui maior número 

de inscritos por período, coincidindo com números muito baixos de trancamentos e, 

principalmente, de cancelamentos em comparação com o seu de inscritos. A carreira médica é uma 

das mais fundamentais no atendimento a sociedade e é muito importante o fato de a UFF 

disponibilizar grande atenção nesta área. Além de possuir alto número de inscritos, contando com 

nada menos que 85 por período até 2011.1. Mesmo após a primeira greve geral, este número 
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continuou a subir gradativamente, até alcançar a média de 96 ingressos por período. Este aumento 

real pode ser atribuído como um dos benefícios que a expansão promovida pelo REUNI trouxe à 

universidade. Em proporção semelhante, a média de concluintes também se manteve alta durante 

todos os períodos, em alguns momentos, como o período 2013.1, alcançando o pico de 119 

graduandos formados só neste período, sendo que em média, embora apresentem números 

proporcionalmente altos, nenhum deles ultrapassa uma centena. Entretanto, foi justamente o 

período anterior que apresentou a menor média de concluintes, 61, o que pode significar um caso 

de "adiamento de conclusão", aonde por razões não especificadas, não se faz possível realizar a 

formatura de todos os alunos, diminuindo em muito a média geral, e a diferença é transferida para 

o período seguinte a este. Devido a ausência de quedas marcantes nos números de concluintes em 

cada período, a sua média geral, partindo de 2005.1 até 2016.2 ficou sendo maior do que 76 

estudantes por período. Uma constatação que pode ser realizada é que a proficiência do curso de 

Medicina possibilitou um dos números mais reduzidos de evasão em comparação com os seus 

números de alunos ingressantes e concluintes. Os números mais reduzidos dos trancamentos em 

Medicina se deram primeiramente no período 2012.1, aonde a partir daí foram registrados apenas 

7 trancamentos por três períodos seguidos, mantendo-se até 2014.2 com uma média geral de apenas 

9 estudantes por período com a matrícula trancada. O período de 2008.2 concentrou o maior 

número de trancamentos, representando com o pico de 40 estudantes entre os períodos que 

antecederam as duas grandes paralisações. Após as paralisações, que por sua vez não foram capazes 

de gerar altos números de trancamentos em Medicina, o maior número foi de 36 estudantes, no 

período 2016.2. Até antes da primeira queda significativa nestes números, a média geral era de 

mais de 24 estudantes por período, número esse que caiu para 9 até 2014.2 e depois veio a se 

estabilizar com média geral de pouco mais de 28 estudantes até o momento da produção desta 

pesquisa. Embora seja a média geral mais alta, cujo aumento coincidiu com a greve geral de 2015, 

é um número muito baixo se comparado com os ingressantes e os concluintes.  

Uma outra questão muito benéfica para o curso de Medicina é que a sua média de evasão não 

apenas é muito baixa em comparação ao número de inscritos, como é um dos cursos com a menor 

taxa de matrículas canceladas da UFF. Em um único momento, o período 2010.1, o número de 

cancelamentos ficou em 27 estudantes, entretanto, com exceção de 2005.1, com 20 matriculas 

canceladas, todos os demais períodos apresentaram números de cancelamentos inferiores a 20, e 
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alguns apesentavam até mesmo números inferiores a 10 cancelamentos por período. Mesmo após 

2012, ano da primeira greve geral, um sutil aumento passou de maneira tão imperceptível que 

sequer foi capaz de chegar a 20 estudantes com matrícula cancelada. Ao se tomar todos os números 

do registro de cancelamentos no curso de Medicina, sua média geral chegará próximo de 13 

estudantes por período. Trata-se de fato de um curso que, mesmo com as passadas dificuldades de 

infraestrutura enfrentada pela universidade, crises financeiras e duas greves gerais do corpo 

docente manteve-se de maneira firme e inabalável a sua gestão, administração e estrutura. O 

número reduzido de estudantes que se evadiram, além do grande número de inscritos e concluintes 

todos os períodos demonstram que o curso de Medicina soube como manter a sua administração e 

a sua força em meio as dificuldades enfrentadas não apenas pela UFF, mas pela grande maioria das 

universidades federais pelo Brasil, servindo como exemplo de competência a ser tomado para que 

se mantenha firme o atendimento constante ao estudante e a população brasileira. 

O curso de Odontologia apresenta-se como um curso com uma das médias de ingressantes 

mais estáveis da universidade. No período 2005.1, começou com 38 inscritos, mas em todos os 

períodos posteriores, deteve exclusivamente números entre 40 e 49 inscritos. Até 2009.1, começou 

com as médias mais baixas mas, a partir de 2009.2, apresentou números mais altos. Embora a 

pequena diferença de acréscimos de alunos em cada período tenha se dado após o REUNI, não é 

possível concluir que foi um mérito do programa, devido a esta diferença ser muito baixa. Embora 

não tenha sido o suficiente para haver um aumento significativo na média de inscritos, fazendo 

com que este curso não tenha a mesma demanda que cursos como Direito ou Medicina, a ausência 

de uma queda destes números representa uma estabilidade que garantiu ao público que os novos 

escritos que se matriculavam cada período pudessem ser devidamente atendidos, sem ter que sofrer 

com atrasos em suas matrículas, que era um problema que foi enfrentado por outros cursos na UFF. 

A média geral de inscritos no curso de Odontologia alcançou uma marca que vai além de 43 

estudantes por período. Os números de concluintes por período houve poucas quedas e aumentos 

sutis, havendo em um único período 2012.1, a contagem de 63 concluintes, embora todos os demais 

períodos mantivessem médias inferiores a 50 estudantes, e alguns obtiveram mesmo médias um 

pouco inferiores a 30 pessoas em determinados períodos, o qual estão inclusos 2013.1 e 2013.2, 

períodos que se seguem após a primeira greve geral, e 2015.2, quando se sucedeu a segunda greve 

geral, cada um destes com 28 conclusões de curso registradas. Por se tratarem de diferenças sutis 
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do que normalmente costumaram ser as médias de concluintes no curso de Odontologia, a média 

geral ficou sendo, incluindo todos os períodos, pouco mais que 37 alunos por período. 

Odontologia passou a maior parte dos períodos sendo o detentor de uma das médias mais baixas, 

tanto de trancamentos quanto de cancelamentos. Embora em 2005.1 seu número de trancamentos 

ficou sendo de 21 pessoas, a partir de 2005.2 até 2013.1 estes números sempre se mantiveram 

abaixo de 20 pessoas, para que apenas a partir de 2013.2 estes números praticamente dobrassem, 

além de seguirem aumentando até que 2016.2 se encontrasse em 48 estudantes e 2017.1 com 55 

estudantes. Antes deste aumento súbito no número de trancamentos, a média geral encontrava-se 

em quase 14 estudantes por período, e a partir de 2013.2, passou a ser de pouco mais de 35 por 

período. Em compensação, apesar deste aumento de trancamentos, uma coisa boa que pode ser 

obtida disto é o número muito baixo de cancelamento de matrículas, no qual em apenas 4 períodos 

houveram números superiores a 10 pessoas, um justamente com 10, em 2005.2 e dois com 11, em 

2013.1 e 2014.1, e apenas um destes períodos alcançou a marca de 15 cancelamentos, neste caso 

2015.1. Obtendo uma média geral de 3 cancelamentos por período, Odontologia, tal como 

Medicina, dá um grande exemplo de como sua maneira de gerir e administrar o curso se desenvolve 

de maneira a atender as necessidades dos alunos em geral, provando isso com a baixíssima evasão 

do curso, vindo a servir como um grande exemplo positivo para toda a UFF e para todas as 

universidades federais. 

O curso de Medicina Veterinária é um dos que se manteve com números relativamente altos 

de inscritos e que mesmo as greves não se mostraram capazes de abala-lo no tocante às inscrições, 

até mesmo tendo aumentando o seu número padrão de inscritos em comparação com os períodos 

iniciais. Medicina Veterinária apresentou seus números mais altos de inscritos nos últimos períodos 

analisados, quando a partir de 2014.2 alcançou a maior marca de inscritos até então, 67 estudantes, 

para em seguida manter números superiores a este. Foi a partir de 2011.1 que o número de inscritos 

por período deu um salto pequeno, mas até então definitivo, para números que vão além das seis 

dezenas. Com uma média geral até então de 54,5 inscritos por período, este número a partir de 

2011.1 passou a ser de 65 estudantes por período. O número de concluintes em Medicina 

Veterinária também apresentou-se com números elevados por período, entretanto, a partir de 

2011.2, apresentou o primeiro declínio registrado. Antes com números superiores a quatro dezenas, 

os períodos 2011.2 e 2012.1 apresentaram, respectivamente 35 e 32 estudantes que concluíram o 
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curso. É percebido que este curso passou por um processo de "adiamento" das conclusões quando, 

a partir do período 2013.2, o número de concluintes registrados havia sido de 15 estudantes e os 

períodos de 2014 obtiveram apenas 12 e 26 concluintes, mas 2015.1 obteve 92 registros de 

concluintes. Entretanto, o problema do registro das conclusões mostrou-se mais sério quando o 

período 2015.2 obteve um único registro de conclusão de curso, enquanto 2016.1 registrou 28 e 

2016.2, 51 concluintes, o que indica uma regularização da situação dos registros. A queda tão  

drástica, desproporcional e única também é um indicativo de um possível dano causado pela greve 

geral de 2015, devido ao fato de coincidido com o momento em que ocorreu o seu auge, no segundo 

período de 2015. Avaliando-se a situação em números, a média geral de conclusões em Medicina 

Veterinária havia sido de 46,5 até 2011.1, caiu para 36 estudantes. 

Os trancamentos em Medicina Veterinária mantiveram registros que, embora tivessem se iniciado 

relativamente altos, apresentaram uma sutil queda que se estendeu entre os períodos 2011.1 e 

2014.1, até quem em 2014.2 voltaram a apresentar números que vão acima das quatro dezenas. 

Não é possível confirmar o quão relacionado estão a greve geral de 2015 e o aumento no número 

de trancamentos a partir desde período, pois os números se mantiveram altos, acima de cinco 

dezenas a partir de 2015.2 mesmo após o término da greve, o que indicaria que este número não 

estaria sendo influenciado pela greve como fator atenuante, mas voltando a uma norma padrão que 

antecederia o período 2011.1. A média geral de trancamentos, que antes deste período havia sido 

de 47 pessoas com a matrícula trancada por período, ficou sendo de 37 pessoas até 2015.1, e a 

partir de 2015.2, o número saltou para 54 pessoas por período. Foram também nos períodos mais 

recentes, partindo de 2012.2, que a média de cancelamentos sofreu seu maior aumento. Até 2012.1, 

seus números de cancelamentos foram praticamente todos inferiores a duas dezenas, inclusive 

contando com alguns períodos em que foram inferiores a uma dezena, tendo como única exceção 

o período 2009.1, aonde foram registrados 27 cancelamentos de matrículas, embora este período 

provavelmente tenha absorvido cancelamentos que seriam realizados em 2008.2, visto que o 

número registrado foi de apenas dois estudantes. Este é um notório caso em que a observação dos 

valores nos levou a concluir o efeito direto da greve na quantidade de cancelamentos, visto que os 

aumentos mais significativos, ainda que sutis, ocorreram de maneira a coincidir com os períodos 

aonde a atividade de greve impossibilitaram a atividade estudantil. A maioria dos números de 

cancelamentos entre 2012.2 e 2015.2 estiveram um pouco acima de duas dezenas, com únicas 
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exceções em 2013.2 e 2014.2, cada um com 18 cancelamentos registrados. Avaliando-se como se 

deu a mudança neste paradigma, o número que corresponde a média geral de cancelamentos em 

Medicina Veterinária, que consistia em pouco mais de 13 pessoas por período, passou a ser de 21 

por período entre 2012.2 e 2016.1. O período de 2016.2, em contrapartida a esta tendência, 

apresentou uma queda significativa em relação aos períodos anteriores, o que indicaria a partir 

deste ponto uma tendência ao melhoramento nas condições e estruturas do curso, levando 

estudantes outrora com as matriculas trancadas a retomarem a situação acadêmica ativa e reduzindo 

a quantidade de evasões por período. 

3. DADOS ESTATÍSTICOS E A RELAÇÃO DIRETA ESTUDANTE-UNIVERSIDADE 

Ao passo em que pudemos observar como se deram as relações entre os alunos em seus 

respectivos cursos, ressaltando o nível de influencia de programas governamentais ou das greves 

em si nas variantes numéricas das situações acadêmicas em cada período para que assim fosse 

possível estabelecer um perfil por curso, a pesquisa segue agora com a análise baseando-se em 

dados obtidos através de entrevistas com os alunos da UFF. Para tal, um questionário foi elaborado, 

aonde 155 alunos responderam as questões pertinentes a sua relação com a UFF e sua opinião sobre 

as greves. Entre os estudantes que responderam, os cursos que eles representavam eram: 

Administração, Administração Pública, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, 

Biblioteconomia e Documentação, Biologia, Biomedicina, Ciências Ambientais, Ciências 

Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Naturais, 

Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social-Jornalismo, Desenho Industrial, 

Direito, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 

de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Engenharia do Petróleo, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Enfermagem, Estatística, Farmácia, 

Filosofia, Física, Geografia, Hotelaria, História, Letras-Português, Literatura, Matemática, 

Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Processos Gerenciais, Produção 

Cultural, Psicologia, Química, Química Industrial, Segurança Pública, Serviço Social e Sociologia. 

Os períodos em que aqueles que responderam a pesquisa ingressaram na universidade variam 

bastante, embora a grande maioria daqueles que responderam ingressaram em períodos que vão 

desde o começo desta década até os últimos, o que significa que os dados obtidos mostram 

relevância ao se considerar que a maioria daqueles que responderam vivenciaram e passaram pelas 
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duas grandes greves gerais que se sucederam não apenas na UFF, mas na maioria das universidades 

federais brasileiras. 

Dentro do questionário que foi passado aos alunos, as questões apresentadas tiveram por 

objetivo a busca do perfil dos estudantes e como os mesmos agiram tanto em relação a greve quanto 

a universidade em si. Uma destas questões por exemplo, tem a ver com se a universidade teria 

correspondido as expectativas dos alunos antes de seu ingresso. Muitos dos alunos criam 

expectativas, ou mesmo fazem planos de como conduzirão seu aprendizado e formarão suas 

carreiras, como por exemplo na organização da grade de horários. Organizar seu tempo para ser 

possível a conciliação com atividades externas fora da universidade, como outros cursos ou 

trabalho traz um melhor conforto e pode até mesmo tornar menos complicada uma formação 

acadêmica. Entretanto, quando os estudantes foram questionados se a universidade correspondeu 

as expectativas que eles já tinham antes de ingressarem, pode-se constatar a ocorrência de um 

empate técnico entre aqueles que responderam: enquanto que, dos 155 que responderam, 76 (49%) 

disseram que sim, 79 (51%) disseram a pesquisa que a universidade não correspondeu as 

expectativas que haviam sido criadas. No âmbito da pesquisa realizada, a relação das respostas 

positivas correspondia a vida acadêmica do aluno estar de acordo com aquilo que ele esperava se 

deparar tão logo ingressasse na universidade. Mesmo com toda possibilidade de dificuldades, como 

a incapacidade de matricular-se em algumas matérias em alguns períodos, seja pelo número 

excedente de inscritos ou o CR baixo que o impossibilitasse, as greves que são seguidas de 

paralisações previstas, normalmente conhecidas pelos setores da sociedade principalmente nas 

instituições públicas da educação. O fato é que se pode determinar que as situações vividas por 

aqueles que estão para iniciar a vida acadêmica, tanto aquelas que são corriqueiramente enfrentadas  

todos os bimestres, quanto as adversas, envolvendo fatores externos que muitas vezes podem 

prejudicar o andamento normal do curso, era algo previsível e esperado por quase a metade dos 

estudantes entrevistados, estudantes estes que vem de um grupo heterogêneo no tocante aos cursos 

do qual fazem partes e os períodos em que ingressaram. Já os 79 (51%) estudantes que responderam 

que a universidade não correspondeu as suas expectativas podem ser colocados como um grupo 

em que determinados fatos que se sucederam tão logo deram inicio a vida acadêmica os fizeram 

ser pegos de surpresa, fazendo-os se darem conta das dificuldades que um universitário 

normalmente enfrenta em sua formação. Não apenas os problemas acima relatados, como 
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dificuldades para se inscrever em uma matéria, aprovação, conciliação da vida acadêmica com a 

vida pessoal, além de prazos e tarefas, como os problemas trazidos por irregularidades e distúrbios 

que vieram a se suceder ao longo da jornada acadêmica, em especial as greves pelas quais a UFF 

passou. Uma pessoa que originalmente não se encontrava familiarizada com a vida e as relações 

acadêmicas, tal como a vida acadêmica em uma universidade federal brasileira encontrará grandes 

desafios que precisará superar na busca pela sua especialização e sua graduação. 

Para que seja possível ter uma melhor ideia da dinâmica desta questão e apontar como isto vem a 

ser, de fato, um problema, ao serem perguntados na pesquisa se os mesmos haviam passado por 

obstáculos inesperados em sua vida e formação acadêmica, nada menos do que 147 estudantes, o 

que representa 94,8% dos entrevistados, responderam que sim, que eles haviam de fato passado 

por obstáculos inesperados, enquanto que apenas 8 estudantes, representando 5,2% do grupo 

pesquisado, respondeu que não. É uma questão a se pensar se observarmos que o grupo pesquisado 

é composto por pessoas de diversos períodos e cursos, o que significa que existem problemas 

diversos não apenas nos diversos cursos universitários da UFF, mas que se estendem ao longo dos 

anos, isso se os problemas administrativos de cada curso, em caso de serem superados após uma 

reformulação do sistema administrativo, acabam dando brecha para o surgimento de novos 

problemas, sejam eles grandes ou pequenos. É de grande importância que  a universidade, neste 

caso as administrações internas de cada curso, venham a pensar como podem, ao ouvir os alunos, 

solucionar os problemas que atrapalham o desenvolvimento da carreira acadêmica, inclusive 

buscando uma troca de ideias ou experiencias com outros cursos. Ouvir os problemas de cada um, 

saber se ou como outros cursos tomaram medidas que os fizeram conseguir superar tais 

adversidades e assim, construindo de maneira conjunta, uma forma de reformular a maneira de 

gerir, cada curso a sua maneira, os problemas que possam vir a surgir, além de trabalhar com 

medidas que impeçam que novos problemas atrapalhem o estudante de gerir a sua vida e sua 

carreira acadêmica. 

Seguindo mais adiante para se conhecer melhor os problemas passados pelos estudantes, 

um dos questionamentos que foi levantado buscava saber, na opinião dos mesmos, qual ou quais 

foram os fatores principais responsáveis por atrasos em sua formação, ou mesmo se eles 

enfrentaram algum atraso. Dentro das respostas dadas pelos 155 estudantes, 7 pessoas (4,2% 

daqueles que responderam, visto que os 155 participantes deram 242 respostas) relataram não ter 



 
 

46 
 

enfrentado problemas com atrasos, ao menos até o momento desta pesquisa, na universidade. 

Considerando que cada pessoa poderia dar mais de uma atribuição a causa dos atrasos, ao menos 

cerca de 115 pessoas (respondidas por 74,2% dos participantes) atribuíram às greves a principal 

causa responsável, enquanto que as dificuldades para inscrever-se em matérias  e dificuldade para 

ser aprovado nas disciplinas cursadas no final dos períodos receberam 35 e 50 atribuições, 

respectivamente (estas respostas foram dadas por 22,6% e 32,3% dos participantes, também 

respectivamente). As demais respostas que foram dadas, neste caso 35 delas (respostas dadas por 

21,6% dos participantes) possuíam justificativas mais individuais e diversificadas, mas a maioria 

delas também alegava problemas relacionados a infraestrutura, administração ou a maneira como 

as possibilidades de se inscreverem ou cursarem as matérias disciplinares eram, de algum modo, 

impedidas ou sofriam percalços para que se seguisse o seu fluxo natural. Um dos problemas mais 

recorrentes que são enfrentados pelos alunos, se encontra na impossibilidade determinadas 

matérias simultaneamente devido a incompatibilidade de horários, o que normalmente significa 

que duas matérias não podem ser cursadas por se realizarem no mesmo horário. Isso é mais comum 

quando um estudante reprova em uma matéria eletiva e, eventualmente, se vê impedido de cursar 

aquela que reprovou novamente com outra eletiva devido a similaridade dos horários, sendo 

obrigado a escolher entre cursar todas as eletivas sendo aquela que reprovou em outro turno, muitas 

vezes levando-o a necessidade de reformular a sua vida pessoal, ou então trancando a matéria e 

deixando-a para os períodos posteriores (neste caso, no ano posterior), quando já existirá a 

possibilidade de inscrever-se em todas as disciplinas eletivas no mesmo período. Um caso a se 

pensar, que poderia tornar tanto a vida acadêmica quanto a pessoal dos estudantes menos 

complicada neste sentido, é uma maior disponibilidade da mesma disciplina em mais horários por 

semana em cada turno. A expansão estrutural das universidades vivenciada pela UFF permitiria 

isso, mas em contrapartida, também aumentariam os gastos da universidade com a contratação de 

novos docentes, ou o aumento do pagamento por hora em caso de docentes que já trabalham na 

UFF e ocupem um novo horário que venha a ser disponibilizado. Se uma questão de reestrutura 

neste sentido fosse aplicada, comprovar a sua efetividade será fundamental para que seja possível 

captar recursos do Ministério da Educação com esta finalidade. 

Um dos pontos mais importantes tratado pela pesquisa e que é de fato a parte que mais se 

identifica com esta dissertação, é aonde os estudantes são questionados sobre se concordavam ou 
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não que a greve afetava de forma negativa a vida dos alunos. Neste caso, nada menos que 140 dos 

estudantes, o que representa 90,3% dos entrevistados, alegaram que sim, as greves de fato 

prejudicam a vida acadêmica, enquanto que 15 pessoas, representando 9,7% do grupo, não acharam 

que a greve fossem prejudiciais aos alunos. Devido ao fato de esta pesquisa ter buscado obter 

informações do número mais diversificado possível de alunos, com enorme variedade de cursos e 

períodos, ela buscou também ser o mais imparcial possível, procurando não favorecer tanto um 

lado pró-greve, quanto um lado contrário a greve, mas a realidade dos fatos constatou que a greve 

em si e a paralisação das atividades gerais é algo que vem a ser desprestigiado pela grande maioria 

dos alunos. Seja pela paralisação da atividade acadêmica, pelo possível surgimento de um tempo 

ocioso, pela descrença na greve como alternativa para se alcançar melhorias e pautas desejadas por 

todos devido a sua lentidão e poucos resultados obtidos, como é normalmente visto no final das 

greves estudantil e docentes, ou acreditar que ela se trata apenas de ataques políticos direcionados 

que visam cooptar estudantes para causas partidárias, visto que as grandes greves trabalhistas, o 

que incluem a dos profissionais educadores, normalmente recebem adesão de militâncias de 

determinados partidos, algo muitas vezes mal visto por grande parte do corpo de estudantes devido 

ao sentimento de que podem estar tentando direciona-los ideologicamente. A verdade é que a greve 

em si já não é mais vista com unanimidade, sendo na verdade vista com cada vez mais descrença 

como um meio de se obter a solução das pautas e demandas que visem solucionar os problemas 

adversos que normalmente surgem ao longo dos anos, a medida que os governos e as 

administrações mudem suas configurações e seus protagonistas. Com o advento da tecnologia e o 

avanço das relações pessoais, inclusive com novas maneiras de se mobilizar, trocar ideias e levantar 

reivindicações, inclusive com órgãos governamentais, é possível que se pense em novas maneiras 

para se alcançar daqueles que são responsáveis por gerir as universidades federais a obtenção dos 

recursos e as reformas gerais necessárias para o progresso e o desenvolvimento da universidade, 

da ciência e das relações pessoais. A renovação política, ao se colocar gente nova e realmente 

conhecedora e comprometida dos problemas da universidade para ocupar espaços no ambiente 

político é também um dos meios mais importantes na luta pela solução dos problemas da 

universidade, visto que as mesmas seriam capazes de se mobilizar dentro do governo para tornar 

as mudanças necessárias uma realidade possível. 
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Para se ter um melhor conhecimento de como cada estudante conduziu sua vida acadêmica 

nos períodos de greve, a pesquisa feita com eles buscou levantar este questionamento. Dos 155 

entrevistados, ao menos 21 alegaram ter trancado a matrícula durante o período em que as 

atividades estiveram paralisadas, o que nos leva a constatar que os demais 134 estudantes 

conservaram a sua situação acadêmica. Ainda assim, quando foram questionados sobre a 

interrupção dos estudos durante o período de greve, 76 pessoas alegaram que, mesmo com a greve, 

continuavam a estudar fora da universidade, enquanto que 79 pessoas disseram ter interrompido 

seus estudos pelo tempo em que as greves perduraram na universidade. Este se trata de mais um 

caso de empate técnico, aonde a ausência de uma unanimidade entre os estudantes não determinou 

uma regra geral entre eles na maneira de conduzir a sua vida diante destes problemas. Cada 

indivíduo tem uma vida particular, o que envolve projetos pessoais, muitos deles não diretamente 

ligados a universidade, e durante o tempo em que as atividades estudantis estiveram suspensas, 

conduziram suas vidas de maneira desligada da universidade. Dentro do grupo pesquisado, há uma 

pequena parcela, composta de 8 pessoas, que podemos constatar estarem entre os 15 estudantes 

que negaram que uma situação de greve pode prejudicar os estudantes, visto que estes alegaram 

que, durante o tempo em que as atividades estiveram suspensas, ocuparam o seu tempo de maneira 

atuante nos movimentos de greve. 

Apesar de a maioria dos estudantes entrevistados não estarem vinculados ou não concordarem 

plenamente com as atividades grevistas, é importante ressaltar que esta medida ainda não pode ser 

algo totalmente descartado deste meio, visto que um número significativo de estudantes, além de 

grande parte do corpo docente, ainda dão sustentação a esta ideia, conservando uma coesão não só 

a nível local, mas a nível nacional, devido a alta propagação desta modalidade de reivindicação e 

que, mesmo nos dias de hoje, continua sendo considerada por uma parcela numerosa dos estudantes 

e profissionais da educação como viável para se alcançar objetivos políticos. A greve é uma 

modalidade de reivindicação histórica no brasil, principalmente a partir da Primeira República, 

seguindo pelo Regime Militar até os dias de hoje. Não é de se considerar que será uma forma de 

mobilização a ser descartada de maneira tão imediata, devido a sua presença na história e no 

imaginário popular. As novas formas de comunicação, de mobilização, de adesão a ideias ou 

mesmo novas ideias sobre as medidas para a solução de problemas em muito podem ter contribuído 

para a diminuição do volume de uma greve, mas mesmo nos dias de hoje ainda conta com um 
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grande contingente que sabe os efeitos que a greve traz, a atenção atraída para si pela população e 

como uma categoria trabalhista suficientemente coesa pode controlar, graças aos diversos 

sindicatos que regem a garantia de seus direitos,  os rumos e os destinos de cada segmento 

trabalhista. O conhecimento deste poder é fundamental, mas muitas vezes pode ser desastroso, 

visto que não é um fato recente a vinculação de sindicatos a interesses político-partidários e 

ideológicos. Como a história mostra, grandes movimentos de massa podem ser controlados e 

guiados por vozes partidárias que, em grande parte dos casos, usam-nos como mero instrumento 

político, devido a se saber do poder que a população de massa traz para quem ela segue, para a 

perpetuação no poder de um indivíduo, grupo ou sistema partidário-ideológico, e como visto, a 

grande maioria da população não se mostra adepta ao ato de greve. O detentor do poder de controlar 

uma massa grevista sabe que o barulho causado mesmo por uma minoria, seguida pela total 

paralisação de uma atividade trabalhista, dará a muito poucos o poder sobre todos, e a história 

mostra o quão perigoso esta situação se monstra não apenas para a democracia nacional, mas a 

democracia mundial. 
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Anexo 1. 
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Anexo 2. - Questionário realizado com os estudantes 
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