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Nós,  estudantes  do  Polo  Universitário  de  Rio  das  Ostras,  solicitamos  a 

incorporação de nossas reivindicações pela consolidação do nosso Polo Universitário ao 

Calendário de Lutas Unificadas da Universidade Federal Fluminense. Fazemos isso por 

entender que o Diretório Central dos Estudantes não tem cumprido com o seu papel de 

nos representar e nos auxiliar na luta por uma expansão de qualidade. 

Os  Containers  utilizados  como  sala  de  aula  e  salas  administrativas   estão 

comprometidos a acabar no ano de 2012 devido ao fim do convenio com a empresa 

fornecedora, e não temos perspectiva de que este seja renovado devido a falta de verba 

do Polo.  Carecemos de espaços para realização de cursos de extensão, pesquisa, grupo 

de  estudos,  e  demais  atividades  extra  classe,  assim  como  espaços  na  biblioteca  e 

ampliação de seu acervo. Alem disso, nosso Polo não tem bandejão, a moradia estudantil  

ainda não tem data para começar a funcionar, não temos creches para tender aos alunos 

que são  mães e pais, muitos cursos não possuem laboratórios e quando os tem são 

pequenos,  insuficientes  e  não  oferecem a  qualidade  adequada,   nosso auditório  não 

comporta 10% de nossos alunos e a xerox oferecida, alem de ser privada e cara, e muito  

pequena, o que causa inúmeras filas e atrasos. 

Enfim, estamos lutando pela construção de nosso Prédio Universitário por entender 

que  este  que  estamos  estudando  não  nos  fornece  a  qualidade  que  necessitamos. 

Reivindicamos a construção de novas salas de aula e demais espaços necessários a uma 

Universidade de qualidade. 

E para alem do espaço físico, reivindicamos o pagamento das bolsas dos alunos, 

atrasadas a mais de 5 meses, assim como a ampliação das mesmas, auxilio alimentação, 

pois a comida vendida no polo alem de ser de uma empresa privada que utiliza o espaço 

publico para lucrar, nada paga a Universidade e cobra muito caro, assim como a empresa 

que oferece o serviço de xerox. Quanto a isso, reivindicamos a xerox sob controle dos 

alunos  para  financiar  o  movimento  estudantil.  Reivindicamos  também  a  volta  do 

transporte que levava os alunos ate o centro da cidade, pois muitos já foram assaltados e 

alunas estupradas devido a precária iluminação e segurança do bairro.

Por  isso  estamos  aqui  para  informar  a  todos  as  nossas  reivindicações  e 

construirmos  esse  calendário  juntos,  lutando  por  uma  Universidade  Publica,  Gratuita,  

Democrática e de Qualidade, assim como suma Expansão.



Nós Reivindicamos

• A construção imediata dos prédios da Universidade, com salas de aula amplas e 

bem equipadas, com bandejão, creche, uma biblioteca ampliada e com um vasto 

acervo, com laboratórios avançados que atendam todas as demandas dos cursos e 

auditório e demais espaços amplos e de qualidade. 

• A renovação do convenio com a empresa fornecedora dos containers, para que os 

alunos tenham garantia de salas de aula enquanto a construção das mesmas não 

esteja pronta.

• O pagamento imediato das bolsas dos alunos, assim como sua ampliação.

• Bolsa  alimentação e  bolsa  xerox,  sendo a xerox  sob controle  democrático  dos 

alunos.

• A volta do transporte que levava os alunos ate o centro da cidade.

• A finalização  da  construção  da  moradia  estudantil  para  que  este  comece  a 

funcionar.

•  A finalização da construção do prédio de Serviço de Psicologia Aplicada para que 

este comece a funcionar.


