
ATA DA ASSEMBLEIA ESTUDANTIL – 02/10/2015 

Foi feita a primeira chamada as 19h com um número inferior ao quórum, 

esperou-se para segunda chamada. A segunda chamada foi feita às 19:30h 

com 181 estudantes presentes na assembleia, assim teve início a Assembleia 

Estudantil. 

1- Avaliação da greve. Abertura de ponto: Lucas Luis.  

Uma primeira intervenção da plenária questionou a materialidade da greve 

em seus instrumentos para alcance de objetivos.  

Em seguida foi votado o pedido de fala para uma professora representando 

o comando de greve local dos docentes, pelo contraste da maioria foi 

decido a aprovação da fala, na qual deu ênfase a importância da unidade 

da greve como fortalecimento do movimento e chamou atenção para o texto 

escrito pelo Deputado Geraldo Resende que se posiciona contrário ao 

movimento de greve das e dos trabalhadores, encaminhando proposta de 

produzir uma nota repúdio ao texto, sendo aprovado pela plenária.  

As falas de avaliação estiveram em torno de questionamentos quanto a 

expressividade do movimento de greve estudantil, que em resposta foi 

relembrado a pouca participação de estudantes para tornar as ações 

eficazes.  

2- Apoio dos/as estudantes à greve dos/as docentes e técnicos/as. 

Abertura de ponto: Gabriela Vianna: 

Foi dito que a discussão de apoio a greve docente não cabe aos estudantes, 

pois é um posicionamento legítimo de um segmento. E foi feito um 

encaminhamento para retirada do ponto de pauta, votado por contraste retirou-

se o ponto de pauta e passou para o próximo. 

3- Continuidade da greve estudantil; 

Abertura de ponto: Laís Rondis.  

A primeira intervenção foi do estudante Geraldo Resende que usou sua 

fala para mencionar seus feitos com relação à universidade, que mais 

tarde foi entendido na fala de outro estudante como “palanque” para se 

promover. Houve posicionamentos em apoio à continuidade da greve 

por acreditar ser uma maneira de resistência frente ao cenário de cortes 

e percas na educação pública. E por outro lado posicionamentos 

contrários por descrença na possibilidade de avanço nas pautas do 

movimento grevista frente à dificuldade de negociação com o Governo 

federal, portanto descrenças quanto à eficácia da greve.  

Como encaminhamento desse ponto foi votada a saída imediata dos e 

das estudantes da greve ou saída unificada com os outros segmentos 

em greve, a saída imediata prevaleceu com 105 votos a favor contra 75 



votos a favor da saída unificada, desse modo foi deliberado o fim da 

greve estudantil da UFGD. Outro encaminhamento foi de permanecer o 

apoio às pautas dos sindicatos das categorias e solicitar a construção 

coletiva do calendário acadêmico com compromisso às questões 

pedagógicas.  

 

- ENCAMINHAMENTOS: 

 

 SAÍDA DE GREVE ESTUDANTIL IMEDIATA OU UNIFICADA: 

 105 votos para saída imediata para 75 votos a favor da saída unificada.  

 

Apoiar as pautas dos sindicatos com solicitação por compromisso 

pedagógico no pós greve na reorganização do calendário acadêmico: 

95 votos a favor, nenhum voto contra e 40 abstenções. 

 

 

4- Mobilização posterior dos/as estudantes. 

Abertura de ponto: Franklin Schmalz. 

As intervenções da plenária foram entorno de pensar reuniões e 

assembleias com mobilização de Centros Acadêmicos e DCE para pensar 

nas pautas do pós greve, com intuito de fomentar espaços de discussão 

dentro da universidade. E pensar coletivamente a reposição de aulas.  

.  

A esta ata serão anexadas as listas de presentes na Assembleia, ao total 

compareceram à Assembleia cerca de 200 estudantes da UFGD. 

 

 

Dourados – MS, 02 de outubro de 2015. 

 

 

 


