
Iniciada em março de 2014, a
campanha salarial dos docentes da
Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (Uern) terminou
de maneira vitoriosa para os pro-
fessores. En-
campada com o
objetivo de de-
fender o Plano
de Cargos, Car-
reiras e Salários
(PCCS) e lutar
por melhorias
estruturais na
Universidade, a
campanha se
encerrou com
saldo positivo e
e xp e c t a t i v a s
alvissareiras já
para curto
prazo. 

Após uma
série de re-
uniões e assembleias que
chegaram a levar os professores da
Uern a aprovarem um indicativo
de greve, o diálogo com a Reitoria
e o Governo do Estado foi pos-
sível. A diretoria da Associação
dos Docentes da Uern (Aduern),
sempre mantendo como meta a
abertura das negociações, abriu
uma conversação com a Reitoria,
o que facilitou e otimizou o en-
tendimento com o Governo do Es-
tado e a própria Reitoria da

Universidade sobre a Pauta de
Reivindicações apresentada. 

No dia 7 de outubro, em as-
sembleia extraordinária da catego-
ria, foi aprovada por ampla

maioria a aceitação da proposta
enviada pelo poder público que
concedia à categoria um aumento
de 57,7% nos seus vencimentos,
escalonados em aumentos anuais
pelos próximos quatro anos
(parcelas equivalentes a 12,035%
de aumento, a partir de maio de
2015).

“A categoria mostrou um
grande interesse em negociar, in-
clusive quando atravessou longos
cinco meses dialogando com o

Governo do Estado/Reitoria.
Houve um amadurecimento de
ambas as partes, que debateram
sem a necessidade de mais uma
paralisação na Uern. Com isso

reafirmamos
nosso com-
promisso com
a Universi-
dade e todos
que fazem
parte dela”,
comemorou o
presidente da
Aduern, pro-
fessor Val-
domiro de
Morais.

Além dos
ganhos salari-
ais, a catego-
ria também
assegurou um
conjunto de

melhorias estruturais para a Uni-
versidade. 

Durante a campanha de 2014,
o sindicato pautou a necessidade
de contratação de novos docentes
e técnicos-administrativos para a
instituição, a universalização do
Regime de Trabalho de Dedicação
Exclusiva, a complicada situação
dos espaços físicos nos campi e as
constantes crises financeiras vivi-
das pela Uern nos últimos anos.
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Editorial
A luta pela autonomia de gestão financeira da

Uern é antiga. Mais recentemente, com os movi-
mentos grevistas ocorridos entre os anos de 2006
a 2012, foram criadas comissões que, de diferentes
formas, contribuíram com a formatação de uma
proposta de autonomia que, em certa medida, rep-
resentava os anseios da comunidade universitária.

A autonomia de gestão financeira deve levar
em conta que a construção de uma universidade
pública exige a garantia de recursos públicos para
o seu financiamento. Entende-se, assim, que a ed-
ucação é dever do Estado e, portanto, que o seu fi-
nanciamento deva se dar plenamente por meio de
recursos públicos. 
No caso específico da Uern, que passa, sucessiva-
mente, por crises de investimentos e custeio, é fun-
damental que docentes, técnicos-administrativos e
estudantes passem a encarar, como prioridade
inadiável, a discussão e a luta pela implementação
de mecanismos que garantam o financiamento de
todas as atividades da instituição, sejam elas de
ensino, pesquisa e extensão. 
Também é necessário reconhecer que a autonomia
e o financiamento devem ser discutidos junta-
mente com a democratização das instâncias de de-
cisão no interior da Uern, pois a proposta de
universidade que queremos e é possível deve ser
fruto de um amplo debate de todos os agentes
vivos da comunidade universitária.

No VIII Congresso da Aduern, realizado em
Natal/RN, no período de 1º a 3 de agosto, foi
aprovado que a diretoria da Aduern atualizasse os
estudos feitos até então sobre o tema e apresen-
tasse, até o final do ano de 2014, uma proposta de
Autonomia Financeira para a Uern, a ser encam-
inhada à Reitoria e ao Governo do Estado do Rio
Grande do Norte. Para tanto, foi formada uma
Comissão para, juntamente com a diretoria da
Aduern, proceder aos ajustes e apresentar essa pro-
posta. Proposta que servirá de base de diálogo com
a Comunidade Universitária na luta pela conquista
da autonomia de gestão democrática e do finan-
ciamento da Uern, instituição fundamental para o
desenvolvimento econômico, cultural e científico
do estado do Rio Grande do Norte. 

A Diretoria

Professores da UERN 
encampam luta por volta

da FM Universitária
Professores da Uern iniciaram uma campanha de

mídia em favor da retomada das atividades da Rádio
Universitária. Há mais de dois anos a universidade
aguarda o Ministério das Comunicações abrir concor-
rência para o canal de FM Educativa que está vago na
cidade de Mossoró. Neste intervalo as atividades da
Rádio Universitária acontecem apenas na internet.

A campanha “Inove o Rádio com a sua cara” foi
lançada no início de novembro e é uma ação produzida
pelo Departamento de Comunicação Social (DECOM),
coordenação da Rádio Universitária e Agecom/Uern,
contando com apoio da Fafic e da Proex. Um dos prin-
cipais instrumentos da campanha é um abaixo assinado
virtual que pretende reunir milhares de assinaturas de
apoio ao funcionamento da rádio em frequência modu-
lada (FM).

“Nós temos corpo técnico, docentes especializados
e uma grande quantidade de alunos qualificados. Tudo
isso dará a rádio a condições de promover uma comuni-
cação mais plural, diversificada e democrática”, expli-
cou o professor Tobias Queiroz, coordenador da rádio.
A UERN aguarda o lançamento do aviso de habilitação
pelo Ministério das Comunicações há mais de dois anos.
Com o envolvimento da população, a UERN acredita
que a concessão será autorizada. “Temos um curso de
comunicação, técnicos e professores qualificados e
equipamentos. Uma rádio pronta que precisa apenas da
outorga do Ministério das Comunicações”, reforçou o
Reitor Pedro Fernandes, acreditando na adesão da so-
ciedade pela abertura da rádio pública na UERN.

A campanha que conta com vídeos, panfletos, car-
tazes e outras peças publicitárias, busca sensibilizar a
sociedade, através das redes sociais e, principalmente,
de uma petição online, onde o internauta pode se mani-
festar a favor da causa. “Vamos encampar essa luta
porque através da campanha podemos sensibilizar o
Ministério das Comunicações”, destacou o reitor, con-
clamando a comunidade acadêmica, a classe política e a
sociedade em geral a aderir ao movimento que visa mel-
horar a formação dos comunicadores e aproximar cada
vez a Universidade da população.

Para participar da campanha acesse as redes soci-
ais da Universitária FM (Facebook) e o site da rádio
(www.uern.br/universitariafm).
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Crise

Pane em rede elétrica  deixa o campus de  Pau dos Ferros
às escuras e revela defasagem estrutural da instituição

A situação dos campi da Uern
tem chegado a níveis extremos de
descaso. No final do mês de out-
ubro, a Uern de Pau dos Ferros,
uma das mais importantes entre as
unidades da instituição de ensino,
ficou completamente às escuras. O
problema aconteceu
devido a uma sobre-
carga de energia,
fato que já vinha
sendo alertado por
docentes e técnicos
que trabalham no
campus. 

“Esse problema
vem de longe, o sis-
tema elétrico já
havia sinalizado que
não suportava mais
a rede. As insta-
lações elétricas da
maior parte do cam-
pus são do final da
década de 1970 e vem proporcio-
nando “blackouts” frequente-
mente. Contudo, a questão mais
central e urgente em toda essa
parte estrutural é o transformador
de entrada de energia do campus”,
explica o professor Jailson Santos,
representante da Aduern em Pau
dos Ferros. 

Jailson explica que, quando a
Reitoria propôs a primeira rodada
do Projeto Reitoria Itinerante, que
leva representantes da adminis-
tração aos campi, já informara
publicamente que as prioridades
para o Campus de Pau dos Ferros
seriam a manutenção da internet e
as melhorias no sistema elétrico do
local. 

Para o estudante Erick Silva,
que cursa o sexto período de Letras
- Língua Inglesa, “toda essa situ-

ação é vergonhosa para estudantes
e professores do campus”. Ele
ressalta que não existe explicação
para que uma instituição da
grandeza da Uern passe por taman-
has privações. 

“É vergonhoso que tenhamos

que passar por este tipo de situ-
ação, quando uma simples ação
das instâncias superiores resolve-
ria tudo de uma vez por todas: au-
tonomia financeira para a Uern”,
comentou o estudante. 

Depois do problema e de
vários protestos da comunidade
acadêmica, o Colegiado do Cam-
pus resolveu paralisar todas as
atividades até que a situação fosse
resolvida. Depois disso, a Reitoria
da Uern convocou os dirigentes do
campus para discutir o problema e
encaminhou-se a troca imediata
das lâmpadas fluorescentes por
lâmpadas econômicas. Informou
que está providenciando processo
licitatório para um estudo da rede
elétrica do campus e, principal-
mente, a mudança do transfor-
mador por um de maior

capacidade.
Para os professores, o prob-

lema da energia é tão urgente
quanto o da Internet e da telefonia
no campus. Mas a falta de eletrici-
dade e do fornecimento da capaci-
dade necessária já mostra suas

consequências de
maneira muito
mais incisiva.
“Hoje, a Biblioteca
do Campus está
fechada, pois pre-
cisa de energia
trifásica – quando
nem a monofásica
atende mais e a
cantina também
precisa de ade-
quações elétricas
para atender a dois
mil alunos”, ex-
plica Jailson San-
tos. 

De acordo com o docente, di-
versos departamentos do campus
dispõem hoje de condicionadores
de ar e outros equipamentos que se
encontram encaixotados, já que a
Uern não custeia as instalações e
mesmo que o fizesse a energia não
suportaria tamanha carga. 

“Espera-se que a adminis-
tração superior consiga, junto ao
Governo do Estado do RN, os in-
vestimentos necessários para
garantir o funcionamento do Cam-
pus da Uern em Pau dos Ferros, e
impeça que estudantes, profes-
sores, técnicos e toda a sociedade
civil sejam expostos mais uma vez
a uma situação vexatória e
degradante como essa”, destacou o
professor, que não escondeu sua
indignação com o episódio em-
blemático. 
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Estrutura
Condições estruturais da UERN preocupam docentes, 
estudantes e técnico-administrativos
As deficiências na estrutura

física da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (Uern) são
um antigo problema, sempre lem-
brado e criticado por professores,
discentes e técnicos-administra-
tivos. Recentes casos de graves fal-
has estruturais no Campus Central
e nos campi da Uern reacenderam
o debate acerca de melhorias ur-
gentes para a instituição.

Uma das faculdades mais re-
speitadas da Uern, reconhecida por
sua boa estrutura física, fruto de es-
forços de professores e alunos, é a
Faculdade de Direito (FAD), que,
apesar disso, tem sofrido
com a carência de melho-
rias estruturais em suas in-
stalações. Hoje, uma das
salas do bloco encontra-se
fechada, isolada das de-
mais, pois suas rachaduras
colocam em risco todos os
que estudavam e/ou tra-
balhavam ali. 

“A informação que
nos foi passada é que o de-
partamento interditou a
sala, pois ela tinha
rachaduras e causava
perigo. Posteriormente, a
Reitoria veio e isolou todo
o perímetro. Desde então

a sala encontra-se fechada. Acred-
ito que a falta de repasse de din-
heiro para investimento na
estrutura do campus tem causado
situações como essa”, comentou a
representante estudantil do curso
de Direito, Jaqueline Brasil. 

No Departamento de Serviço
Social (Desso), as reclamações
sobre a estrutura precária são con-
stantes. O bloco, que era certa-
mente um dos mais defasados da
Uern, transformou-se em um can-
teiro de reformas no último
período, mas professores e alunos
ainda fazem muitas críticas, acerca

do que continua a não ser feito. 
“Aqui tivemos um problema

muito grande com a estrutura em
2013, e fizemos vários movimen-
tos pedindo melhorias em nosso
departamento. Tetos caindo e salas
sem as condições básicas eram co-
muns. Estas reformas estão aconte-
cendo, algumas portas e janelas
foram trocadas, o teto foi refeito.
Ainda assim sofremos com uma
rede elétrica horrível, falta de se-
gurança e apoio. Nossa sala de
mestrado é improvisada, o dinheiro
para a instalação das centrais de ar
não vem, essa é nossa situação”,

explica Mirla Cisne, chefa
do departamento. 

Mirla comenta,
ainda, que hoje o departa-
mento tem encaixotada
uma série de melhorias,
como centrais de ar e tele-
visões, que não podem ser
utilizadas porque a rede
elétrica defasada da Uern
coloca em risco a vida útil
dos aparelhos. Segundo
ela, todos estes equipa-
mentos foram comprados
com dinheiro provenientes
de projetos de pesquisa e
extensão, nada foi
custeado pela instituição. 
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