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Notícia anterior Próxima notícia

Uerj adia a volta às aulas por tempo
indeterminado
Decisão foi tomada devido ao atraso no pagamento de e salários e bolsas

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu que não voltará às aulas hoje, como estava
previsto. De acordo com o reitor Ruy Garcia Marques, a decisão foi tomada pelo conselho de diretores da
universidade, devido aos atrasos nos salários dos funcionários, que não receberam ainda maio, junho e julho, e
nos pagamentos das bolsas para estudantes. Com a suspensão das atividades, não há previsão para iniciar o
primeiro semestre letivo de 2017.

— Nós não queríamos isso. Mas não temos o que fazer. A situação está gritante. Além disso, ocorre o não
funcionamento do restaurante universitário, que não é só para os cotistas, mas para todos os alunos e
docentes. Nenhuma empresa se interessou em participar do processo licitatório. Esse tratamento com a
universidade é desumano — afirmou o reitor.

Segundo Ruy Garcia Marques, a Uerj consultou mais de 50 empresas, mas nenhuma delas quis participar
da seleção para assumir o restaurante da universidade, pois teme ficar sem pagamento do governo estadual.
DOIS SEMESTRES EM 7 MESES Inicialmente, a Uerj pretendia comprimir dois semestres em apenas sete
meses, entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018. A medida seria tomada para ajustar o calendário evitar que
as aulas avançassem sobre os períodos de férias — isso, é claro, se não houvesse mais nenhuma interrupção
no cromograma de aulas.

Em nota, a reitoria afirmou que “as condições de manutenção da universidade degradam-se cada vez mais
com o não pagamento das empresas terceirizadas, contratadas por meio de licitação pública: limpeza,
vigilância e coleta de lixo estão restritas, além de o Restaurante Universitário permanecer fechado".
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