
Nota do Instituto de Arte da UERJ sobre a greve 

 

O Instituto de Artes da UERJ declara sua adesão à greve, com atividades de mobilização, 
decidida em assembléia geral do corpo docente, discente e dos funcionários técnico-
administrativos pela defesa da universidade pública, autônoma, democrática, socialmente 
referenciada e contra os interesses privatistas.  

Nosso posicionamento decorre da precarização do ensino público e das péssimas condições 
de trabalho nas dependências do Campus universitário. Ressaltamos, ainda, a 
impossibilidade de darmos continuidade ao período letivo em condições insalubres. As 
reivindicações são motivadas pela diminuição gradativa de financiamento da Universidade, o 
que ocasionou uma ampla perda de investimento no ensino público, acarretando, também, 
desde 2001 a 2015, perdas salariais acumuladas, variando entre 108,23% e 65,28%; a 
alteração na data de pagamento; o parcelamento do 13o salário; a perda de direitos 
trabalhistas para professores e funcionários. Além disso, não podemos deixar de considerar 
o atraso no pagamento dos bolsistas, bem como o salário dos contratados. 

Estruturalmente também temos problemas graves como a precarização física do espaço do 
atelier que desde a sua inauguração possui salas que não podem ser utilizadas dignamente 
em função das constantes inundações. O banheiro do Bloco E do 11º andar, há mais de um 
ano não tem funcionado por falta de condições mínimas para tal. É importante destacar que 
na última tempestade,  ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no sábado dia 12 de março, o 
alagamento alcançou cerca de 80% do espaço, provocando o possível comprometimento da 
rede elétrica, da refrigeração e dos equipamentos dos laboratórios e pondo em risco a 
comunidade de alunos, docentes e funcionários.  

A ocupação do Instituto de Artes compreende uma agenda de atividades, envolvendo 
docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos, abertas ao público em geral, 
com aulas e laboratórios de linguagens artísticas, de história e teoria da arte e de ensino da 
arte e cultura popular. Essas atividades serão realizadas dentro e fora do Campus 
UERJ/Maracanã, em espaços do Instituto de Artes e de instituições culturais da cidade.  

O Programa de Pós-graduação do Instituto de Artes reunido em conselho no dia 18 de 
março decidiu suspender as aulas do programa, mantendo apenas atividades em caráter 
excepcional. Decidiu também pela realização de um seminário para a apresentação das 
pesquisas em andamento dos mestrando e doutorandos do programa. Nossa posição 
reafirma a convicção de que o momento atual de crise econômica, política, democrática na 
sociedade brasileira nos exige união e comprometimento de todos com ousadia de 
pensamento e ação. 

 

 


