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Trote, mesmo sem aulas à vista
RESISTÊNCIA Veteranos tentam evitar que calouros desistam de cursar a Uerj

“Resolvemos antecipar o trote para acolhê-los, para que não desistam de esperar pelas aulas” Guido Carnaval Estudante
de Economia

Maria estava pintada de Mulher Maravilha. Pedro, de SuperHomem. E é preciso mesmo ser herói para
resistir à ausência de perspectivas de início das aulas do primeiro semestre de 2017 da Uerj. Maria e Pedro
eram dois dos calouros do curso de Economia que foram ontem ao campus do Maracanã receber o trote, a
convite dos veteranos.

— Resolvemos antecipar o trote para acolhê-los, para que não desistam de esperar pelas aulas da Uerj e
migrem para outras faculdades — explica Guido Carnaval, aluno do terceiro período de Economia, que, embora
aprovado para outras universidades, optou pela estadual. — Os professores são muito acolhedores e
comprometidos. Um deles, no semestre passado, quando soube que estávamos evitando tirar dúvidas fora do
horário da aula porque ele estava sem receber, falou que, apesar de não estar sendo pago, estava na Uerj
plenamente.

Mas nem todos tiveram a mesma postura. Um colega do rapaz, que pediu anonimato, optou por migrar
para a UFRJ quando soube que havia sido aprovado no Sisu com a nota do último Enem, na chamada para o
segundo semestre:

— A incerteza me fez mudar. Estou indo com pesar por deixar colegas, professores e funcionários muito
legais. Mas preciso garantir o meu futuro. Não posso confiar na Uerj.

Karla Timmers, de 18 anos, uma das calouras, cursou o primeiro período de Economia na PUC e resolveu
migrar para a Uerj “pela experiência”:

— Sempre quis fazer uma faculdade pública. Estudei a vida inteira num colégio caro em Jacarepaguá, onde
todos os alunos moravam na Barra e tinham os mesmos hábitos. Quero saber o que outras pessoas pensam,
conhecer uma outra realidade. Prefiro esperar para ver no que vai dar.

Os 21 calouros da Economia que foram ontem à Uerj saíram às ruas para arrecadar dinheiro para a
chopada comemorativa que pretendem realizar no fim do ano. Os veteranos planejam fazer trotes ao longo de
toda semana, até que todos os 70 calouros sejam “batizados”

No dia 31 de julho, a Uerj decidiu que não voltará às aulas, durante uma reunião do Fórum de Diretores
das Unidades Acadêmicas e Reitoria da instituição. Não há previsão para o começo do primeiro semestre letivo
de 2017.
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