CONDIÇÕES DE TRABALHO
PAUTA LOCAL – UFRPE/RECIFE

Recife/Julho de 2014
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1. Introdução
A precarização das condições de trabalho e estudo nas universidades
brasileiras tem sido pauta nas lutas do movimento docente, estudantil e dos/as
técnicos/as administrativos no último período.
Sobretudo

a

partir

do

processo

de

expansão,

materializado,

mais

expressivamente com o REUNI, o que se assistiu no país foi a transformação
dos campi em verdadeiros canteiros de obras. Muitas dessas permanecem
inacabadas e outras, muitas vezes, ainda não começadas, comprometem a
qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, neste cenário de
crescimento do número de unidades, cursos, servidores/as docentes e
técnicos/as administrativos/as e estudantes.
Na UFRPE, a situação não é diferente. Por conta disso, esta temática vem
sendo discutida exaustivamente, sobretudo desde a greve docente de 2012. Já
naquele momento o Comando Local de Greve/UFRPE iniciou uma coleta de
dados junto aos/às diretores/as dos departamentos acadêmicos e outros/as
informantes, o que esboçou um quadro inicial da situação vivenciada no
campus de Dois Irmãos/UFRPE. Já no ano de 2013, a ADUFERPE iniciou um
trabalho de atualização destas informações, contando, naquele momento, com
o apoio do Conselho de Representantes da entidade e, em 2014, ao menos em
dois momentos, esta temática foi retomada em espaços coletivos da seção
sindical. O primeiro deles foi durante o Seminário sobre Carreira e Condições
de trabalho, realizado no marco da paralisação das atividades docentes no dia
21 de maio de 2014; o outro, na Assembleia Geral realizada em 11 de junho do
corrente ano.
Os dados coletados e apresentados, nesses dois últimos momentos, desvelam
uma situação de precarização percebida tanto nas condições infraestruturais
básicas da UFRPE-Dois Irmãos, como falta de água, quedas constantes da
rede elétrica, iluminação pública precária de diferentes áreas do campus e falta
de gabinetes para atividade docente, em diferentes departamentos, quanto em
relação a questões de expansão e manutenção, a exemplo de obras
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inacabadas, prédios com estrutura física comprometida ou sem manutenção,
condições de acessibilidade e climatização inadequadas e graves questões
ambientais.
Diante do contexto, esse documento objetiva sintetizar as situações
consideradas como mais graves, servindo de instrumento de negociação junto
à reitoria da UFRPE, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para
resolução imediata dos problemas apresentados.
2. Obras inacabadas
2.1.

Biblioteca do CEGOE: projetada para ser concluída em abril de
2013, tal obra permanece inacabada até o presente momento.

2.2.

Bloco D, prédio próximo ao Bloco C, dos departamentos de
Ciências Sociais, História, Administração e Letras e Ciências
Humanas: além da estrutura inadequada para o trabalho docente
(ver Gabinete de Docentes), o prédio se encontra com a estrutura
física concluída, sem ser entregue à comunidade acadêmica.
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Bloco D – prédio concluído

Gabinetes de Docentes do Bloco D

O espaço para o trabalho docente de ensino, pesquisa e extensão exige
condições mínimas de funcionamento. É fato que tais condições não são
oferecidas para muitos/as docentes da UFRPE, seja por falta de estrutura de
gabinetes, seja por falta de gabinetes para docentes. Sem dúvida, para o
trabalho acadêmico, são necessários gabinetes com instalação elétrica
adequada, ponto de internet em funcionamento, telefonia e, principalmente,
acústica que favoreça o estudo do/a docente e a orientação de trabalhos.
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2.3.

Laboratório de Gastronomia: Prédio concluído, sem entrega para uso
pleno pela comunidade acadêmica.

Prédio de Gastronomia

2.4.

Prédio do DEPAQ: prédio concluído sem a devida entrega à
comunidade acadêmica.

Novo Prédio- DEPAQ/UFRPE
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Entorno do DEPAQ/UFRPE

2.5.

Reforma

do

Anfiteatro

do

CEGOE:

obra

paralisada

que

compromete a realização de atividades de ensino e extensão. Devese destacar que este espaço já estava fechado durante a greve
docente em 2012.

Anfiteatro do CEGOE
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Anfiteatro do CEGOE

Visando aprimorar o cumprimento da transparência na gestão pública, a
ADUFERPE solicita à reitoria da UFRPE, além das informações
documentadas sobre a previsão de conclusão e entrega destas obras à
comunidade acadêmica, as devidas informações sobre o volume de
recursos captados para a execução das mesmas, suas fontes e os
cronogramas atualizados de desembolso e uso dos mesmos.

Condições inadequadas de acessibilidade e climatização

2.6.

CEGOE: pane constante no único elevador disponível para o acesso
de

portadores/as

de

necessidades

especiais

e

climatização

inconclusa.
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2.7.

Prédio Central: atraso na conclusão da implantação do único
elevador que atenderia, principalmente, aos/as portadores/as de
necessidades especiais.
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2.8.

Departamento de Biologia: problemas de comunicação pela
inexistência de rede telefônica.

Prédio do Departamento de Biologia

2.9.

CEGEN: Climatização inadequada e pane constante nos elevadores.

Prédio do CEGEN
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2.10. CEGOE: Climatização inadequada.

Parte externa do CEGOE – Caixa de ar-condicionado sem aparelho

Sala de aula do CEGOE – aparelho instalado sem funcionamento
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2.11. CEAGRI: Plataforma de elevação para uso de pessoas portadoras
de necessidades especiais sem funcionamento.

Plataforma de elevação do CEAGRI II

2.12. Departamento de Educação Física: Plataforma de elevação para
uso de pessoas portadoras de necessidades especiais com
funcionamento inadequado.

Plataforma de elevação do Departamento de Educação Física
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3. Prédios com estrutura física comprometida ou sem manutenção
3.1.

Sala de docentes dos Departamentos de Ciências Sociais,
Letras e Ciências Humanas, Economia, Administração e
História: prédio que abriga gabinetes de docentes com rachaduras
aparentes e infiltrações.

Gabinete de docentes lotados nos Departamentos de Letras e Ciências Humanas,
Economia, Ciências Sociais, História e Administração

3.2.

Ginásio

do

Departamento

de

Educação

Física:

estrutura

danificada sem os devidos reparos.
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3.3.

Pista

de

atletismo

sem

manutenção:

pista

utilizada

pela

comunidade acadêmica e do entorno da UFRPE.

Pista de atletismo utilizada pela comunidade acadêmica e pela comunidade do
entorno da UFRPE - Dois Irmãos.

3.4.

Quadra de esporte sem manutenção

Quadra de esporte descoberta – próxima ao Prédio Central
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Quadra de Voleibol situada ao lado da piscina/UFRPE

4. Demandas Infraestruturais
4.1. Falta à UFRPE creche para os/as filhos/as de docentes, técnicoadministrativos e estudantes, bem como para a população do entorno da
instituição.
4.2. Faltam à UFRPE salas de convivência para as/os docentes.
4.3 Falta sinalização adequada e suficiente dos departamentos da
UFRPE/Dois Irmãos.

5.

Problemas ambientais
5.1.

Esgoto a céu aberto: expele dejetos da UFRPE em calçada da
comunidade do Sítio dos Pintos/Córrego da Fortuna.
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5.2.

Dispensa de reagentes químicos por laboratórios na rede
pública de esgoto sem qualquer tratamento específico.
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Caixa de gordura transbordando- próximo ao Prédio Central

5.3.

Uso corrente de agrotóxicos em área urbana e de preservação
ambiental: diferentes tipos de venenos, como o Glifosato (com uso
proibido em áreas urbanas pela ANVISA) e herbicidas são
pulverizados no campus da UFRPE, comprometendo o meio
ambiente (fauna, solos, nascentes, córregos e rios), bem como
representando riscos de contaminação a pessoas/transeuntes, desde
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aquelas que lidam mais diretamente com esses produtos (estudantes
em aulas práticas e técnicos/as de campo) ou ainda aquelas que
circulam em áreas de uso comum, como o CEAGRI I e II,
Restaurante Mesa Farta, DTR, DCFL, Departamento de Agronomia e
Solos.

5.4.

Animais abandonados no campus: sem acolhimento ou tratamento
adequado por parte da instituição.

Gatos abandonados em frente ao RU/UFRPE

Cães abandonados na UFRPE
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5.5.

Podas desastrosas de árvores existentes no campus

Departamento de Biologia/UFRPE.

Departamento de Biologia/UFRPE.
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6. Mais concursos públicos para docentes e técnico-administrativos
6.1.

Falta concurso para técnicos de laboratório.

6.2.

Por uma política de concursos públicos, com professores/as
efetivos/as, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva .

7. Diálogo com a comunidade acadêmica e transparência na gestão
pública
7.1. Mudanças estruturais e conjunturais da instituição têm ocorrido
sem a devida discussão com a comunidade universitária e com os
departamentos. Há escassez de informações sobre obras prediais
ou mesmo sobre a criação de cursos ou novas unidades.
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