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O  sonho de cursar uma universidade pública esbarra na dura realidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A quinta 
maior universidade do Brasil e 11ª da América Latina, de acordo com o ranking do Best Global Universities, tem pelo menos uma 
geração de alunos que já não sabe o que é estudar em uma instituição sem crise.
De acordo com alunos, professores e funcionários, os problemas da instituição são bem mais antigos do que o decreto de calamidade 
do Estado do Rio de Janeiro. A situação teria começado a se agravar ainda no ano de 2015, com os primeiros sinais de problemas no 
orçamento.
O G1 conversou com alguns estudantes que entraram na instituição nesta época. “Quando eu entrei já estava ruim e foi ficando cada 
vez pior. Eu não sei como é a Uerj em um funcionamento pleno, com tudo o que ela pretende dar”, Matheus Passarelli, aluno de artes 
visuais.
O jovem veio de Rio Bonito, no interior do RJ para realizar o sonho da formação superior.
“Eu sempre quis fazer uma universidade pública, desde criança eu entendia que eu podia fazer uma universidade pública e foi um 
objetivo que eu tomei para mim, de estudar”, explicou o jovem.
De acordo com a direção da Uerj, em 2016, as aulas iniciaram em março, quando os alunos tiveram seis dias letivos realizados. Depois 
iniciou-se a greve dos docentes que durou cerca de 4 meses. As aulas voltaram no fim de agosto, após as Olímpiadas, pois a Uerj 
estava à disposição do Comitê Olímpico Internacional (COI). As aulas do primeiro semestre de 2016 foram encerradas em dezembro de 
2016.
O início do segundo semestre de aulas de 2016 estava previsto para começar em janeiro de 2017, mas não ocorreu devido a 
deficiência dos serviços básicos na Universidade. As aulas só voltaram em 10 de abril e o encerramento desse semestre está previsto 
para o dia 17 de julho. Os alunos terão que fazer três períodos em menos de um ano para recuperar o tempo perdido.

Matheus é um dos 9 mil estudantes cotistas da instituição. Destes, 7,8 mil recebem R$ 450 por mês para ajudar no sustento, 
permitindo que tenham acesso ao ensino. Atualmente, estes alunos e os que recebem outros tipos de bolsas, relacionadas à extensão 
e iniciação científica, estão sem receber há dois meses.
Rafaele Ferreira, colega de curso de Matheus, conta que além da bolsa da Uerj recebe uma verba de iniciação científica, depositada 
com mais regularidade e com a qual ela consegue pagar as despesas. Para conseguir se sustentar, ela busca ocupações alternativas.
“Eu corto cabelo, faço animação aos finais de semana. Às vezes aparece, às vezes não aparece a oportunidade. Aí a gente fica nessa 
incerteza”, explicou Rafaele.
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