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Ano I - Edição 1 - Mar-Abril/2012Jornal da Gestão do CECS "Que os cientistas sociais voltem a ser perigosos"

Veja nesta edição:

Olá colegas!                          Com este jornal queremos nos apresentar: 
Somos a nova gestão do Centro de Estudantes de Ciências 
Sociais (CECS), empossada em Novebro/2011. Somos um 
grupo ativo e mobilizado e queremos levantar as bandeiras
de luta do curso, da categoria e da sociedade como um todo, 
reavivando o movimento estudantil das Ciências Sociais.

Governo Tarso:
O Piso é Lei!

A Atualidade da 
Luta Feminista

Contra o Aumento 
da Passagem
2,85 é TRI caro



2011 certamente foi um ano intenso. Para você, 
colega da Ciências Sociais, deve ter sido um 
período de bastante estudo.
As mudanças ocorridas em todo o mundo no 
último ano mostraram que, ao contrário do que 
propagandeava o neoliberalismo, a história não 
acabou, mas está apenas começando e ainda está em 
nossas mãos construir um futuro diferente. Povos 
que julgávamos atrasados hoje se levantam 
reivindicando bandeiras que são semelhantes as 
nossas e as de muitas outras nações. Democracia 
real, alternativas ao capitalismo, cuidado com o 
meio ambiente, justiça social, respeito á diversidade 
e aos direitos humanos são algumas das pautas que 
vimos os jovens pelo mundo escrevendo em seus 
rostos, nos muros e nos cartazes pelo mundo afora. 
O planeta está em constantes mudanças e nós não 
estamos desconectados delas, fazemos parte de 
tudo isso. 
Por isso, aqui na nossa universidade também 
estivemos e seguimos lutando por mais condições 
de estudos para nós, jovens. Quando pensamos na 
Universidade Federal, imaginamos um celeiro de 
idéias sendo respaldado pelos melhores professores 
e a melhor infra-estrutura possível, mas 
infelizmente esta não é a nossa realidade. Não 
somos o exemplo de educação que todos pensam, 
não temos nem ao menos a possibilidade 
democrática de escolher nosso REItor, já que a 
votação para o cargo não é paritária. Nossos 
professores são mal pagos, trabalham muito em 
turmas lotadas, praticamente ministrando palestras 
ao invés de aulas, não temos iluminação no Campus 
do Vale, 

ou papel higiênico nos banheiros, além de outras 
tantas questões necessárias que são básicas para a 
permanência dos estudantes oriundos de cotas, 
por exemplo. 
Para nós foi muito importante a conquista das 
cotas sociais e raciais na UFRGS, uma reparação 
aos 500 anos de exploração branca. Este ano 
serão rediscutidas as cotas e temos o dever de 
lutar em defesa desta ferramenta de inclusão. 
Existem grupos organizados dentro da 
Universidade que são declaradamente racistas e 
homofóbicos, ligados à partidos políticos de 
direita, como PSDB, que querem acabar com as 
cotas e também com o movimento estudantil 
organizado. Com um discurso academicista, 
tentam convencer os estudantes de que sua 
administração irá coibir disputas políticas, mas a 
verdade é que a dois anos atrás este grupo venceu 
as eleições para o DCE e acabando com a 
entidade, roubando dinheiro dos estudantes e 
lançando a candidatura para deputado de um dos 
membros do DCE pelo PSDB. 

Essa não é a UFRGS que queremos! Para 
melhorar a nossa educação e conquistar um 
futuro diferente para o nosso país, é necessário 
maiores investimentos na área, 10% do PIB para 
a educação, valorização dos professores e fim das 
Fundações de Apoio, inventadas pelo governo 
federal para que empresas privadas invistam 
verbas onde o Estado deveria investir, 
privatizando o nosso conhecimento. 
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E afinal, 
para que(m) serve esse conhecimento?

Contribua com o CECS Explícito
participando da Coordenadoria 
de Comunicação e enviando 
seus textos para o e-mail
cecsexplicito@gmail.com.  

PUBLIQUE SEU 
TEXTO NO JORNAL 

DO CECS



Socializando\CECS EXPLÍCITO

3

Governo Tarso: O Piso é Lei!

Aumento da Passagem
Como de praxe, o COMTU - Conselho 
Municipal de Trânsito Urbano, aprovou em 
2012 mais um abusivo aumento na tarifa de 
ônibus de Porto Alegre. Desde fevereiro, 
passamos a pagar R$ 2,85, a terceira passagem 
mais cara do país. Ainda assim, os problemas 
continuam os mesmos: ônibus lotados, poucos 
carros nos horários de pico, poucas linhas nas 
zonas periféricas, entre outros. Não achamos 

que este preço seja justo para quem usa o transporte coletivo, ainda 
mais trabalhadores, que gastam no mínimo R$ 5,70 por dia e vêem 
seus salários serem corroídos pelas máfias do transporte coletivo, que 
a 20 anos permanecem sem concorrer em processo licitatório. É uma 
vergonha a falta de transparência no processo de avaliação das 
planilhas dos custos, e uma vergonha maior ainda ver a organização 
que supostamente representa os estudantes no COMTU, a UMESPA, 
votar a favor dos aumentos todos os anos.

Exigimos revisão pública das planilhas, revogação do aumento e 
abertura de licitação para o transporte público de Porto Alegre!

 23,51%, em três parcelas (maio e novembro deste ano e 
fevereiro de 2013), o vencimento. Os trabalhadores em 
educação não aceitam a desculpa do governo Tarso de 
falta de dinheiro, pois estão conscientes de que existem 
recursos em abundância para outros setores, além do 
que, grande parte do dinheiro do Estado é revertido 
para uma dívida pública que até hoje não foi auditada.
O professores exigem do governo estadual nada menos 
que o cumprimento da Lei, aprovada pela Câmara 
Federal por unanimidade e considerada, pela maior 
Corte de Justiça do país, como constitucional. A greve 
tem adesão da categoria extremamenteexpressiva. Em 
torno de 95% das escolas atenderam o chamamento do 
CPERS/Sindicato.Nós, como estudantes de Ciências 
Sociais e como possíveis futuros professores, temos 
odever de apoiar este movimento em favor do 
pagamento imediato do piso nacional.
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Dia 14/3 os professores de todo o país iniciaram uma 
paralisação para cobrar dos prefeitos e governadores o 
cumprimento da lei de 2008 que instituiu o piso nacional do 
magistério.Após o reajuste do piso ser confirmado pelo 
ministro, no dia 27 de fevereiro, prefeitos e governadores 
pressionaram os parlamentares pela aprovação de um 
projeto que muda a forma de reajuste, hoje baseada no 
Fundeb. Eles alegam que o valor de R$ 1.451,00 para este 
ano – com aumento de 22% em relação ao ano passado – é 
uma conta muito alta que estados e municípios não têm 
como arcar. O Ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal, negou pedido de liminar, em ação 
cautelar proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, na 
qual o governo pretendia que lhe fosse concedidoprazo para 
a implantação do Piso do Magistério. Sob vaias e protestos, 
29 deputados da base do governo aprovaram na Assembléia 
Legislativa, dia 20 de março, o Projeto de Lei 15/2012, que 
reajusta em 



Socializando\CECS EXPLÍCITO

Mais de cem anos depois, o dia 8 de março ainda representa uma data de luta para as 
mulheres do mundo todo. A opressão de gênero está longe de acabar, seja ela física, 
psicológica, patrimonial ou moral e em se tratando da situação das mulheres brasileiras a 
realidade não é nada boa. As mulheres são as mais afetadas pelo desemprego e são as que 
recebem menores salários, de acordo com o IBGE. Em 2009, as mulheres recebiam 72,3% 
do rendimento recebido pelos homens e eram as que mais exerciam atividades informais. O 
percentual de trabalhadoras com carteira assinada era de apenas 37,8%, em 2008.
As mulheres também são as que ocupam menos posições de chefia. Além de receber menos 
que os homens para cumprir a mesma tarefa, cada vez mais mulheres estão se tornando 
chefes de famílias. Muitas mulheres abandonam os estudos por não terem condições de 
cuidar seus filhos, já que muitas têm jornadas triplas de trabalho, e as tarefas domésticas 
seguem sendo realizadas predominantemente pelas mulheres.

O 8 de Março e a Luta das Mulheres

Uma das maiores formas de opressão sofrida pelas mulheres, e que infelizmente ainda possui números alarmantes, é a 
violência contra a mulher. A delegacia da mulher de Porto Alegre realizou uma pesquisa em 2009/2010 sobre o tema 
que demonstrou, entre outros dados, que mais de 90% dos homicídios de mulheres são cometidos por seus 
companheiros ou ex-companheiros, que 74% das mulheres assassinadas já haviam prestado queixa contra o agressor 
anteriormente e que de 2009 a 2010 houve um aumento de 118% o número de homicídios femininos.
A Lei Maria da Penha é um avanço, porém a falta de fiscalização, a falta de recurso público destinado para a área e a 
má interpretação da aplicação da lei fazem com que ela acabe se tornando ineficiente.
Para enfrentar essas situações e tantas outras causadas pelo machismo cultural da nossa sociedade burguesa, mas 
principalmente pelo sistema capitalista, as mulheres devem ter consciência do papel que ocupam na sociedade e estar 
organizadas e unidas para construir uma nova consciência sobre gênero na sociedade.

Saída de Campo rumo 
ao Quilombo do Silva

Coordenadoria
de 

Educação

Coordenadoria
de 

Comunicação

CRIE 
COORDENADORIA

DA PAUTA
QUE MAIS TE INTERESSA

Coordenadoria
de 

Opressões

A rotina de um Diretório Acadêmico só é dinâmica se tiver
a participação dos estudantes. Para isso, criamos as 
Coordenadorias Temáticas, que servem para agregar os 
colegas em torno das pautas que mais os mobilizam e  para 
focarmos as discussões e garantirmos a resposta às nossas 
demandas.
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Dia 12 de maio de 2012 o CECS promove uma saída de 
campo para visitar o Quilombo do Silva. A atualidade da 
luta quilombola por espaço na cidade é um debate 
importante a ser travado pelo cientista social. Para isso, 
visitaremos o Quilombo do Silva para conhecer, debater e 
questionar sobre a história de luta do povo negro e 
quilombola na nossa região. Além disso, é preciso buscar a 
realidade na sua forma concreta. A teoria, nas ciências 
sociais, tem um valor central, entretanto, o valor atribuído 
à prática deveria ser de maior tamanho.

Todo o mês a galera se reune 
pra ver um filme interessante, 
comer pipocas e debater no 
CECS. 
O último rolou dia 03 de 
março, vimos “Inside Job”, 
um documentário a respeito 
da crise financeira mundial 
e como ela começou nos 
Estados Unidos. O próximo 
é tu que escolhe. Manda um 
e-mail com a tua sugestão 
para cecs2012@gmail.com.
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O Centro de Estudantes de Ciências Sociais é  a representação 
discente do nosso curso, espaço onde os próprios estudantes são os 
responsáveis por organizar eventos acadêmicos, confraternizações, 
discussões sobre o movimento estudantil e social e, principalmente, 
por organizar os colegas para as lutas que travamos pelos direitos 
dos estudantes dentro e fora da universidade. A gestão “Que os 
Cientistas Sociais Voltem a ser Perigosos” foi eleita em  19 de 
outubro  de 2011, e busca através deste título mostrar a relevancia 
das elaborações destes profissionais tão importantes para a 
sociedade.       Nossa gestão tem como principal bandeira a 
construção de uma Universidade Popular, em que as oportunidades 
de acesso e de permanência no curso sejam iguais para todos. Nós 
também acreditamos que essa luta tem que ser feita com organização 
e participação, por isso te convidamos a participar do CECS, 
contribuindo em uma Coordenadoria Temática para conseguirmos 
construir de fato um CECS amplo e democrático! Entre em contato 
com a gente através do e-mail cecs2012@gmail.com, do nosso 
twitter, facebook ou pelo nosso blog!

CECS, pra quê tu serve?

Venha construir conosco um movimento estudantil plural 
e combativo! Faca Parte do CECS.
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Vem aí a

Semana Acadêmica 2012

de 21 a 25 de maio

Trote Solidário
Durante os meses de março e abril o CECS estará 
arrecadando donativos para as mais de 1.500 famílias 
cruelmente despejadas da comunidade de Pinheirinho em São 
José dos Campos/SP. Eles precisam de todo o tipo de doação: 
alimentos não percíveis, cobertores, materiais de higiene 
pessoal, material escolar.

Você + CECS
Compre ja  sua camiseta

e sua caneca do CECS

É barato e financia o movimento estudantil autônomo

2012 é ano de rediscutir 
as cotas na UFRGS
e o CECS luta pela 
Ampliacão das cotas!

Por uma 
Universidade Popular!
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... O que vem por aí:
10 de abril - Primeira reunião da Coordenadoria Temática de Comunicação do CECS (CECS, 17:30)
11 de abril - Sarau Sócio-filosófico (no CECS-CADAFI, às 17h30)
12 de abril - Calouradas do CECS - Profissão: Cientista Social (Pantheon, 17h30)
18 de abril - Assembléia Geral de Estudantes de Ciências Sociais (CECS, 17:30)
12 de maio - Saída de Campo ao Quilombo do Silva
de 21 a 25 de maio - Semana Acadêmica
de 7 a 10 de junho - ERECS (Encontro Regional dos Estudantes de Ciências Sociais em Erechim/RS)
de 21 a 28 de julho - ENECS (Encontro Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais em Santa Maria/RS)

_______________________________
Editorial
Diagramação: Silvana de Oliveira e Carina Kunze
Textos: Carina Kunze e Silvana de Oliveira
contato: cecsexplicito@gmail.com
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A permanencia é a possíbilidade que o estudante têm, de qualquer curso que possua habilitação em licenciatura e 
bacharelado, de poder se formar nas duas habilitações, tornando-se um profissional completo sem ter que fazer um novo 
vestibular, 
A última mudança currícular criou uma separação maior entre as habilitações, principalmnete na Ciências Sociais, dificultando 
a permanência, já que para ter seu pedido aprovado, o estudante deve ter concluído pelo menos 75% da carga horária do 
currículo da habilitação pretendida. 
Para quem inicia o curso na Licenciatura e pede permanência para Bacharelado é mais simples de conseguir, apesar de 
necessitar planejamento, mas o contrário é bastante complicado, já que o currículo da Licenciatura prevê muitas horas de 
estágio doscente que para quem cursa o Bacharelado não é necessário. Até o ano passado o sistema da UFRGS aceitava pedidos 
de permanência de 75% de créditos e não carga horária, o que passou a dificultar ainda mais a permanência.
Temos claro que uma das metas do Reuni é obter 80% de formandos nos cursos. Os cursos com permanência não atingem este 
percentual, pois os alunos levam até 4 anos a mais para concluir a graduação e este é um dos argumentos para restringir o 
acesso pela permanência.

Permanência




