• Os CONTAINERES utilizados como sala de aula e salas administrativas
estão comprometidos a acabar no ano de 2011 devido o fim do convênio
com a empresa fornecedora, e não temos garantia de que este seja
renovado devido à falta de verba do Polo.
• REIVINDICAMOS: que sejam garantidas salas suficientes para
continuarmos com o funcionamento do Polo até que os prédios da
universidade não estejam prontos.
• Os PRÉDIOS DA UFF/PURO ainda não começaram a ser construídos, o
que atrasa cada vez mais que nós: alunos, professores, técnicos e
funcionários, tenhamos mais qualidade de estudo e trabalho em termos
de espaço físico. Entendemos que a escola onde funcionamos não
oferece a qualidade adequada para estudarmos e trabalharmos.
• REIVINDICAMOS: que sejam iniciados o mais rápido possível a
construção dos prédios da Universidade, todos os blocos, para, de fato,
podermos consolidar o Polo Universitário de Rio das Ostras.

• O CONVÊNIO entre a Prefeitura de Rio das Ostras e a Universidade
(UFF) vem dando problemas há muitos anos devido ao não comprimento
de seus princípios por ambas as partes, prejudicando a todos nós:
alunos, professores, funcionários, e a própria qualidade do ensino.
• REIVINDICAMOS: que sejam cumpridos todos os princípios previstos
no convênio, por ambas as partes.
• Carecemos de espaço para realização de cursos de extensão, pesquisa,
grupo de estudos e demais atividades extra classe, comprometendo o
tripé da Universidade Pública: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
• REIVINDICAMOS: que sejam garantidas salas para os projetos
desenvolvidos na Universidade, com todos os equipamentos adequados.
• Não temos espaço suficiente na BIBLIOTECA para garantir a qualidade
que a mesma deve cumprir, assim como seu acervo, que não atende todas
as demandas dos cursos. Além disso, a qualidade de trabalho dos
funcionários, que dividem o pouco espaço que tem não esta sendo

respeitada.
• REIVINDICAMOS: uma biblioteca ampla e de boa qualidade, assim como
seu acervo e a garantia da qualidade do trabalho dos funcionários.
• Os cursos do nosso Polo não possuem a quantidade de PROFESSORES
necessária prevista em seus currículos acadêmicos. Não temos também,
a quantidade de funcionários de que necessitamos.
• REIVINDICAMOS: a abertura de novos concursos para professores de
dedicação exclusiva, para todos os cursos, e a abertura de concurso
para funcionários técnicos e administrativos.
• Os PROFESSORES BOLSISTAS não estão recebendo seus devidos
pagamentos, o que compromete a disciplina dada, pois estes não
trabalharão de graça.
• Diversos ALUNOS BOLSISTAS estão meses sem receber, o que impede
muitos de continuarem estudando.

• Diversos FUNCIONARIOS BOLSISTAS também não estão recebendo.
• REIVINDICAMOS: o pagamento imediato das bolsas dos alunos,
professores e dos funcionários (as atrasadas e as atuais), assim como a
garanti de sua renovação e ampliação.
• Não temos CRECHE para atender os alunos, professores e funcionários
que são mães e pais, o que leva muitos estudantes a abandonarem a
faculdade, pois não tem com quem deixar seus filhos.
• REIVINDICAMOS: que seja estudada e efetivada uma forma de
garantir assistência aos alunos, professores e funcionários que são mães
e pais, visto não poder mais ser construído creches em Universidades
Federais, e que esta lei seja revista.
• O prédio do SPA - Sistema de Psicologia Aplicada, ainda tem diversos
limites para começar a funcionar, o que compromete os estágios dos
alunos do curso de psicologia, assim como os atendimentos que este
poderá oferecer a comunidade.

• REIVINDICAMOS: a finalização desta construção para que possamos
inaugurá-la, e que este prédio não seja transformado em salas de aula.
• A MORADIA ESTUDANTIL não tem data para começar a funcionar, e
mais uma vez estamos sendo prejudicados, pois o aluguel na cidade é
muito caro e sem bolsa estudantil fica mais difícil ainda, comprometendo
muito de nós a nos mantermos na faculdade.
• REIVINDICAMOS: a finalização desta construção para que possamos
inaugurá-la, e que este prédio não seja transformado em salas de aula.
• Os cursos não possuem todos os LABORATÓRIOS necessários, e
quando os tem são pequenos, insuficientes e pouco equipados, não
oferecendo a qualidade adequada.
• REIVINDICAMOS: laboratórios amplos e de boa qualidade, que atenda
a demanda de todos os cursos.
• Nosso AUDITÓRIO não comporta 10% dos alunos do Polo, o que
compromete diversas atividades oferecidas, e muitas vezes, não

oferecidas por falta de espaço.
• REIVINDICAMOS: maior espaço físico, para podermos realizar nossas
atividades acadêmicas, políticas, culturais...
• A alimentação vendida no Polo, além de ser de uma empresa privada
dentro de uma Universidade Pública, é inacessível para a maioria dos
alunos. Não temos BANDEJÃO.
• REIVINDICAMOS: que seja estudada e efetivada uma forma de
garantir alimentação aos alunos, professores e funcionários até a
construção do bandejão do PURO, e que este seja previsto na
construção do prédio da UFF/PURO.
• A XEROX oferecida, além de ser privada e não acessível para muitos
alunos, é muito pequena em sua estrutura, o que oferece uma má
qualidade de trabalho para seus funcionários e causa diversos
transtornos devido à demora no atendimento.
• REIVINDICAMOS: xerox barata sobre controle democrático dos

estudantes.
• Nesse semestre, os alunos não podem mais contar com o TRANSPORTE
oferecido para levar-los até o centro da cidade como acontecia. Pagar
passagem todos os dias custa muito caro, e nós não temos o direito a
passe livre. Sem falar que por causa da falta de segurança em torno da
faculdade, ficar horas no ponto a espera do transporte, compromete
nossas vidas.
• REIVINDICAMOS: a volta do transporte.
• A rua da faculdade, além de ser pouco iluminada não oferece nenhuma
SEGURANÇA para as pessoas, muitos já foram assaltados e até
violentadas.
• REIVINDICAMOS: garantia de maior segurança em torno do Polo.
• Temos, em frente à faculdade, uma rua muito movimentada, a principal
ligação entre as cidades da região, e não contamos com um SINAL DE
TRÂNSITO em frente ao nosso Polo, o que nos impede de atravessar

com segurança.
• REIVINDICAMOS: a construção de um sinal de trânsito em frente ao
Polo.
• Para lutarmos por nossos direitos, nós do MOVIMENTO ESTUDANTIL
reivindicamos um espaço dentro da faculdade para podermos nos
encontrar, fazer nossas reuniões, assembleias... Reivindicamos uma sala
ampla e equipada.

