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MOÇÃO DE REPÚDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA FRIBURGO

O Conselho Municipal de Educação, em sua IX Reunião Ordinária do ano de 2021, realizada no dia 27 de
maio, aprovou, por unanimidade, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao deputado estadual Anderson
Moraes (PSL) pela apresentação de Projeto de Lei visando extinguir a Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, verdadeiro patrimônio brasileiro e fluminense e que vem contribuindo ao longo dos seus mais
de 70 anos de história para a formação de milhares de profissionais, bem como na realização de
atividades de pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do conhecimento, acompanhada ainda do
objetivo de ampliar a privatização do ensino superior público.

Importante ressaltar que a UERJ foi pioneira a se interiorizar no território fluminense, a partir da
implantação de diversos campi regionais, dentre eles o Campus Regional de Nova Friburgo – Instituto
Politécnico, o qual oferece atualmente os cursos de graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia de
Computação, mestrado e doutorado em Modelagem Computacional e mestrado em Ciência e Tecnologia
dos Materiais, formando centenas de profissionais de alto nível e atendendo às legislações que
estabelecem reserva de vagas para populações historicamente excluídas do ensino superior brasileiro,
em especial pretos, pardos e pobres.

Necessário destacar ainda o papel desempenhado pela UERJ na criação do Consórcio Cederj e na
implantação de diversos polos na capital, região metropolitana e interior do Estado, tendo sido,
especificamente em Nova Friburgo, a primeira sede do Polo Cederj na cidade e respondendo atualmente
pelos cursos de Ciências Biológicas, Pedagogia e Geografia, alcançando centenas de estudantes. O papel
desempenhado pelas unidades de saúde vinculadas à UERJ na capital fluminense, em especial durante o
período da pandemia ora vivida, também precisa ser destacado face à importância no combate à
Covid-19, incluindo a vinda de profissionais da Policlínica Piquet Carneiro a Nova Friburgo para realizar
testes de prevenção à doença junto a profissionais e alunos.

Embora cientes do pronunciamento da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, na pessoa do deputado estadual André Ceciliano (PT), quanto à decisão de sequer colocar em
discussão a estapafúrdia proposta de extinção da UERJ, o Conselho Municipal de Educação de Nova
Friburgo destaca que a natimorta proposta do deputado do PSL, além de violar a Constituição do Estado,
ignora a enorme importância da instituição para a população fluminense, que conta com ensino público
e gratuito, inclusivo e de qualidade, além de estrutura de pesquisa de ponta, levando-a a relevantes
posições nos rankings nacionais e estrangeiros relativos à educação superior. Na extensão, por sua vez, a
UERJ é uma das principais referências na saúde do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, no combate à
Covid-19, por meio do atendimento a pacientes de alta e média complexidade, testagem e vacinação da
população fluminense.

Outrossim, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO caminha na direção de alertar à população friburguense e
fluminense quanto à existência de determinados setores da sociedade que obtiveram representação
política em eleições recentes, os quais, diuturnamente, desenvolvem surreal guerra cultural contra o
conhecimento e a ciência, fundamentada em irracionalismo irresponsável, com resultados de tal
necropolítica sendo sentidos de forma absolutamente sofrida pelo povo brasileiro em decorrência da
sabotagem ao enfrentamento da Covid-19: embora o país represente menos de 3% da população
mundial, responde atualmente por mais de 450 mil óbitos perfazendo quase 13% do total de mortes
pela doença no planeta.

Por fim, concordamos integralmente com a Nota Oficial da Reitoria da UERJ, liberada no dia de hoje, da
lavra de seu Magnífico Reitor, Ricardo Lodi: “Atacar a Uerj é uma forma vil de suprimir os direitos do
enorme contingente de pessoas que têm suas vidas transformadas pela atuação da Universidade. ... A
Uerj não será extinta porque ela muda a vida das pessoas para sempre!”

Nova Friburgo, RJ, 27 de maio de 2021.
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