ADUEG-SS / ANDES-SN
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
REITORIA DA UEG DEVERÁ FECHAR 23 CURSOS DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM 13 CAMPI E DEIXAR CERCA DE 200 PROFESSORES
SEM EMPREGO
No último dia 06 de novembro a reitoria da UEG decidiu pelo fechamento de 23 cursos
em 13 cidades do Estado, todas na área de licenciatura, voltados para a formação de
professores da educação básica. Nesse sentido, a proposta da Reitoria da Universidade
Estadual de Goiás é fechar aqueles cursos que tem apresentado baixa demanda no
processo seletivo da universidade. A direção da ADUEG-SS entende que uma alteração
dessa proporção não pode ser feita de forma unilateral, sem a participação da
comunidade universitária (professores, coordenadores de curso, servidores e
estudantes), pois isso afetará profunda e diretamente a vida de cada um desses
segmentos. A educação básica em Goiás tem um alto déficit de professores graduados
nas áreas que a UEG pretende fechar. Não se pode deixar uma área tão importante ser
regulada pelo mercado. O Governo precisa assumir a responsabilidade em formar
professores a fim de melhorar a qualidade da educação pública estadual, independente
do curso ter baixa demanda ou não. Nada justifica a atitude equivocada da reitoria da
Universidade Estadual de Goiás, que após anunciar o fechamento desses 23 cursos,
decide criar, por pressão política, um caríssimo curso de Veterinária na cidade de São
Luís de Montes Belos. A comunidade universitária junto com as lideranças políticas das
cidades que terão cursos fechados devem se mobilizar para impedir que essa atitude
autocrática seja levada adiante. Neste sentido, a Adueg –SS conclama a comunidade
acadêmica e as sociedades locais para se unirem ao Movimento Contra o Fechamento
dos Cursos de Licenciatura na UEG.

Cursos da UEG que serão fechados pela reitoria.
1. Anápolis – Geografia
2. Goiás – Geografia, Letras, Matemática
3. Inhumas – Letras
4. Iporá – História, Letras, Matemática
5. Itapuranga - Ciências Biológicas, Letras,
6. Jussara – Matemática
7. Morrinhos – Geografia, Matemática, Ciências Biológicas
8. Pires do Rio – Geografia, Letras, História
9. Porangatu – Letras
10. Quirinópolis – História, Letras
11. Santa Helena – Matemática
12. São Luís M. Belos - Letras
13. Uruaçu – História
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