
Resolução da Reunião da Diretoria Executiva da UNE

O Brasil enfrenta a pior crise - política, econômica e institucional - de sua história. O 
desgoverno ilegítimo de Michel Temer tem implementado um programa neoliberal de forte 
arrocho, retirada de direitos e entrega das nossas riquezas. A perda dos direitos 
trabalhistas, as privatizações e a imposição de uma agenda neoliberal e regressiva 
apontam para a necessidade de intensificar a luta em defesa da democracia, dos direitos 
sociais, da soberania nacional e pelo Fora Temer.

Precisamos denunciar e lutar pela revogação da Reforma Trabalhista e a precarização 
das relações de trabalho, que impõe para a classe trabalhadora décadas de retrocessos, 
como liberação das jornadas de trabalho intermitentes, a permissão de trabalho para 
mulheres grávidas em ambientes insalubres, o negociado acima do legislado etc. A 
Deforma apresentada por Temer trata-se de uma medida que intensifica o desemprego, 
que já chega a um patamar de mais de 14 milhões, atingindo, especialmente, a juventude.

A proposta de desmonte da Previdência Social também ataca diretamente os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras, que com a diminuição do salário mínimo receberão ainda 
menos e, se quiserem receber o valor integral da aposentadoria, terão que contribuir por 
40 anos, retrocedendo em direitos históricos conquistados pelo povo trabalhador. 
Enquanto o governo apresenta a Reforma da Previdência para supostamente salvar as 
contas do Estado, Temer concede isenções a empresas petroleiras fazendo com que o 
governo deixe de arrecadar mais de 3 milhões.

A UNE vem se somando à Frente Brasil Popular na construção, por exemplo, do 
"Congresso do Povo", à Frente Povo sem Medo e às centrais sindicais contra a Reforma 
da Previdência e os retrocessos promovidos pelo governo. O recuo de Temer frente à 
ameaça de Greve Geral contra a Reforma da Previdência do dia 5 de Dezembro mostra 
que a luta tem condições de derrotar o governo e suas reformas.

São também tempos difíceis para a universidade pública brasileira. Vê-se um crescente 
processo de criminalização das lutas como no caso dos estudantes processados pelas 
ocupações na UFPE. Há ainda um nítido ataque à autonomia das IFES que vem sofrendo
profundos golpes por parte de órgãos investigatórios externos. A Polícia Federal tem 
insistido em operações em que dirigentes de universidades são conduzidos 
coercitivamente, como ocorreu na UFSC no mês de setembro e recentemente na UFMG.

Essas operações vêm ganhando repercussão midiática espetacularizada. Ainda, têm 
ignorado as investigações internas das universidades e conduzido desnecessariamente 



"suspeitos" que nunca se negaram a prestar qualquer esclarecimento e que sequer 
tiveram acesso aos autos do processo em que são investigados. Na UFSC, o desfecho foi
trágico levando à lamentável morte do então reitor Luiz Carlos Cancellier.

Na UFMG, a operação da PF nomeada de "Esperança Equilibrista" zomba da 
homenagem do compositor João Bosco aos perseguidos da regime militar. A operação 
ainda questiona o legítimo e legal financiamento das pesquisas na graduação, neste caso 
utilizadas para viabilizar o "Memorial de Anistia Política do Brasil" pela UFMG, espaço 
destinado a memória política do período da repressão na Ditadura Militar. Trata-se de uma
operação desmedida e, por isso, a UNE se somou à comunidade acadêmica da UFMG e 
do Brasil, repudiando a abusiva operação.

É fundamental que se apure qualquer caso de corrupção ou má utilização de recursos 
públicos nas universidades. Por isso, existem órgãos internos das UFs, procuradorias 
próprias e procedimentos administrativos que podem e devem ser instaurados para 
investigar eventuais casos de corrupção. Com todos os limites da democracia interna 
universitária, é preciso valorizar as instâncias autônomas de deliberação das Ufs.

Para a UNE, os casos da UFSC, da UFMG e de outras universidades pelo Brasil não 
estão isolados. Trata-se de um ataque coordenado ou, pelo menos, incentivado pela 
grande mídia corporativa no sentido de desmoralizar a gestão das universidades públicas.
Descredibilizar a universidade pública é uma estratégia daqueles que, assim como o 
desgoverno de Michel Temer e sua base no Congresso, querem apontar saídas 
privatizantes para a universidade pública brasileira como a cobrança de mensalidades.

Nesse sentido, a UNE tem se posicionado fortemente contra os PLs que tratam do ataque
ao caráter gratuito da universidade. Assim surgiu a campanha "Universidade não se 
vende, se defende" que vem, através de ações nas universidades e nas redes sociais e 
lobby no Congresso Nacional questionado os que defendem que a universidade pública 
passe a ser paga. A campanha ainda conta com um manifesto em defesa da universidade
pública e gratuita que vem ganhando adesão de diversos intelectuais, políticos, artistas, 
reitores e diversos segmentos da sociedade.

O debate sobre o financiamento das universidades se intensificará a partir de 2018 com a 
implementação da EC95/16 que congela os investimentos no setor educacional pelos 
próximos 20 anos. Por isso, é fundamental pontuar que o caráter gratuito da universidade 
pública é inegociável para a UNE que permanecerá mobilizada para defender a 
universidade brasileira.

Nas universidades privadas, a situação é também difícil. O governo vem implementando 
mudanças profundas nas formas de financiamento dos estudantes com as mudanças do 
FIES e no PROUNI. A UNE tem se posicionado publicamente de forma contrária às 
mudanças estabelecidas pelo governo que tem dificultado o acesso ao crédito estudantil e
reduzido o número de bolsas.



Ainda, é fundamental que se organizem grandes mobilizações contra os processos de 
demissões em massa de professores e funcionários das privadas, como tem ocorrido na 
Universidade Estácio de Sá em todo o país. Esse conglomerado educacional anunciou 
recentemente a demissão de 1200 professores, numa clara política de diminuição da 
qualidade do quadro docente e redução de custo a partir da recontratação de novos 
profissionais sob as novas regras da Reforma Trabalhista de Temer. Essa estratégia 
precisa ser duramente combatida pelos estudantes para que não ocorra em outras 
instituições de ensino pelo Brasil.

Diante desse cenário nas universidades privadas e públicas e de todo o processo de 
resistência à agenda neoliberal, a UNE encaminha na presente reunião de sua Diretoria 
Executiva a construção da "UNE VOLANTE: Uma universidade chamada Brasil".

A homenagem à "UNE VOLANTE" construída em 1962 e 1963 se dá num momento em 
que a democracia do Brasil passa novamente por uma grande crise, assim como o próprio
caráter gratuito das universidades públicas brasileiras. Por isso, a UNE VOLANTE 2018 
terá como principais eixos: a defesa da universidade pública e gratuita brasileira; a defesa
da universidade pública enquanto indutora do desenvolvimento nacional e soberano; a 
defesa dos espaços de vivência e confraternização estudantil, a luta contra a 
mercantilização do Ensino Superior Privado e a defesa do Estado Democrático de Direito.

Para alcançar os objetivos propostos, a "UNE VOLANTE: uma universidade chamada 
Brasil" buscará o apoio das associações nacionais, regionais e locais da comunidade 
acadêmica e científica. É preciso unificar toda a comunidade acadêmica das 
universidades com os movimentos sociais, as sociedades de fomento à pesquisa para 
defender o Ensino Superior brasileiro.

Vamos juntos construir a UNE VOLANTE e percorrer a imensidão de nosso território 
nacional para defender as universidades e o Brasil!

União Nacional dos Estudantes

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017


