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MOÇÃ O
A Congregação da Faculdade de Medicina da UFRJ, reunida em sessão ordinária em 13/ 06/2012,
vem manifestar sua preocupação e indignação com o estado crítico a que chegou a situação da docência
superior nas unidades hospitalares da UFRJ.

Considerando:

1- A falta de investimento e o subfinanciamento nas unidades hospitalares da UFRJ acu mulado ao longo das
últimas décadas;

2- A impossibilidade de crescimento e amp liação de atividades em função da restrição cada vez maior de
recursos humanos e materiais;

3- A diminuição progressiva da oferta e da diversificação de serviços, com prejuízo direto à qualidade dos
atendimentos aos usuários;

4- A falta de renovação de quadros nas diferentes áreas de atividades docente-assistenciais, com prejuízo ao
ensino, pesquisa e extensão;

5- O desestímu lo à carreira docente, em razão do descompasso entre o alto nível de exigência e a falta de
atrativos estruturais e financeiros, afetando o investimento e a autoestima docente , acarretando dificuldade de
novas contratações de pessoal de qualidade;

6- A crescente desvalorização da carreira docente em n ível federal, frente a outras carreiras equivalentes;

Conclui-se que esta situação chegou a seu limite.
Desta forma, a Congregação da FM manifesta seu descontentamento com a fo rma co mo vê m sendo
tratados o ensino e particularmente a saúde pública nas nossas unidades hospitalares , e solicita das instâncias
superiores da UFRJ apoio a medidas que sensibilizem a esfera federal a assumir compro misso e respeito com
a educação e a saúde públicas e de qualidade, co m ações concretas capazes de reverter esta situação.
Aprovada na Congregação de 15/06/2012.

