
VOCÊS SABEM QUAL É A REALIDADE DOS 
ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE DE RIO DAS OSTRAS?

Nós, estudamos em CONTAINERS. Nossa 
biblioteca, além de ser pequena, não tem todos os livros 
necessários aos cursos existentes no polo. Não temos 
bandejões, nossa “cantina” é pequena e o almoço da 
Faculdade tem um preço que a maioria dos estudantes não 
podem pagar. 

Nossas alunas que são mães, não tem onde deixar 
seus filhos pois o polo não tem creche. 

Nós não temos salas de aulas suficientes para 
comportar todas as matérias que deveriam ser oferecidas, e 
muito menos, temos salas para os grupos de estudo e os 
cursos que os professores querem desenvolver para 
melhorar a nossa qualificação. 

Enfim, as condições de ensino dos estudantes 
universitário de Rio das Ostras não estão sendo respeitadas. 
TUDO ISSO, POR FALTA DE ESPAÇO, QUE PODE SER 
RESOLVIDO COM APENAS UMA ASSINATURA, a do 
Prefeito da cidade. A Universidade aguarda o terreno 
prometido a anos pela prefeitura para a construção do 
prédio Universitário. Porém, a mesma, ainda não assinou o 
documento passando o terreno para o polo. 

Por isso, estamos aqui para pedir apoio da população 
na nossa reivindicação quanto ao terreno. Porque queremos 
estudar em um espaço de qualidade.
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