
A UFMT teve o seu orçamento cortado em 50%, lem-
brando que o orçamento está congelado há dois 
anos. Estamos vendo a volta da década de 90, 
quando a UFMT lutava para não ter o fornecimento 
de energia elétrica cortado. Trata-se da velha estra-
tégia do sucateamento, para depois implantarem a 
privatização. Os projetos de cobranças de mensali-
dades estão andando rápido no Congresso Nacional, 
sendo que sua implantação representa o fim da 
universidade pública. 

Não se trata de uma ação passageira, já que a apro-
vação da Emenda Constitucional nº 95 de 2016, 
reduziu o investimento em políticas públicas pelos 
próximos 20 anos, inviabiliza o funcionamento das 
instituições. Em 2017, somente no Ministério da Edu-
cação, o corte foi de R$ 4,3 bilhões. Os investimen-
tos tiveram queda de R$ 40,1 milhões. Para a Asso-
ciação Nacional dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andifes), a redução e 
contingenciamento comprometem a expansão, 
consolidação e funcionamento das instituições fede-
rais de ensino. Algumas universidades acumulam 
contas de anos anteriores e não conseguem fechar a 
conta, mesmo com 100% de liberação de recursos.

Os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT apro-
varam de forma unânime nesta quinta-feira (26.10)  entrar 
em greve. O movimento paredista terá início no dia 10 de 
novembro, data em que a maioria dos trabalhadores das 
universidades federais de todo o país devem cruzar os 
braços. Além da greve, uma paralisação nacional já para 
sexta-feira (27) foi con�rmada em Mato Grosso.  

TRABALHADORES DA UFMT INICIAM GREVE 
NO DIA 10 DE NOVEMBRO

Eixos da Greve:
Defesa da Carreira dos TAES!
Negociação Salarial Já! Nenhum direito a menos!
Contra o aumento da contribuição previdenciária! 
Não à Reforma da Previdência!
Revogação do PDV!
Em defesa do ensino superior público, gratuito e de 
qualidade!
Em defesa dos serviços públicos!
Contra o PLS 116/17 – demissão por avaliação negati-
va (fim da estabilidade)
Em defesa dos hospitais universitários.

Campanhas gerais
Participar da campanha pela revogação da reforma 
trabalhista
Campanha contra a retirada do título de patrono da 
educação de Paulo Freire.
Contra a reforma da previdência
FORA TEMER!!!

Campanhas de esclarecimento específicas
Desmonte da carreira
Contra o Fim da estabilidade – 
demissão por avaliação negativa
PDV
Implicações da reforma trabalhista –
 terceirização nas universidades.
Em defesa da jornada de 30 horas (jornada contínua 
com turnos ininterruptos)
Em defesa dos Hospitais universitários! Revogação da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e 
em defesa dos empregos dos trabalhadores ebserhia-
nos.
Contra a retirada de qualquer direito adquirido pela 
Categoria.
Reposicionamento dos aposentados, 30 horas, 26%.
Paridade entre ativos e aposentados
Contra qualquer perseguição e demissões a qualquer 
ativista da base da FASUBRA! Reintegração dos demi-
tidos já!

27 de outubro
PARALISAÇÃO NACIONAL



O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é 
insuficiente para o tamanho da demanda. Na UFMT aten-
demos apenas cerca de 20% de estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Não se trata de um 
“gasto a mais”, é um investimento em uma área que 
decide qual vai ser o seu futuro. Nós pagamos muito 
mais caro cada vez que descontinuamos o investi-
mento em educação, ciência e tecnologia. Sem 
esses investimentos, o país nunca chegará à condi-
ção de enfrentar os nossos próprios problemas.

O número de estudantes atendidos será cada vez 
menor, logo a chance de uma transformação 
social na vida de jovens estará cada vez mais 
distante.  É importante considerar que a priva-
tização não encontraria chance de sucesso, já 
que 70% dos alunos das federais vêm de famí-
lias de renda per capita inferior a 1,5 salário 
mínimo. Não é população em condições de 
pagar.

Assistência 
Estudantil?


