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OUTRO CAMINHO 

É POSSÍVEL 
Por um DCE ativo e participativo 

 

Em junho de 2011, com a eleição da chapa “RenovAÇÃO”, para a coordenadoria do 

DCE/UFGD, grande expectativa foi gerada quanto a uma mudança real na atuação e 

governança do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal da Grande 

Dourados. 

Provenientes de quase todas as faculdades e com um programa progressista e 

socialmente comprometido de abertura de diálogo com os estudantes e movimentos 

sociais, a chapa parecia reunir em torno de si quase todas as condições para exercer uma 

gestão disposta a transformar a forma de se fazer movimento estudantil no estado. 

A seu favor a sua plataforma, voltada a transparência e ao diálogo, o apoio de 

importantes e múltiplos setores e todas as categorias e cursos na UFGD, e quadros de 

imensa boa-vontade, com boa inserção em todas as frentes no qual se predispôs a 

colaborar. 

A chapa dos sonhos, no entanto, escondia consigo sérias falhas que se revelariam sua 

inconsistência: tinha uma proposta bastante ampla, mas superficial também; agregava 

membros e colaboradores com nenhuma identidade entre si e sua desorganização, aliada 

a uma falta de concretude visível, abriu enormes brechas pelos quais seus setores menos 

comprometidos com a universidade e mais ligados a política nacional (em especial a 

coletivos da UNE e partidos políticos) mostrassem a que vieram. 

Logo no início da gestão da chapa “RenovAÇÃO”, verificou-se que ela era incapaz de 

solucionar os gargalos a qual se havia proposta a resolver.  

A sua gestão não conseguiu tornar realidade o comprometimento que adotou com as 

bandeiras dos movimentos sociais, muito menos dialogar sobre as questões ambientais, 

de gênero, raça e cultura que havia se proposto a realizar. 

A gestão da chapa “RenovAÇÃO”, também, distante das bases e acuada diante da 

própria sombra, pouco ou quase nada fez, sendo mais uma expectadora que uma 

protagonista nas lutas pelo transporte público em Dourados, pela paridade nas 

universidades federais e nos debates sobre a greve dos docentes, técnicos-

administrativos e discentes das IES federais de todo o país. 
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Importantes pautas, como a dos planos de expansão e de desenvolvimento institucional 

(PDI-UFGD), do Programa de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), da 

abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação, do sistema acadêmico da 

UFGD, da Moradia Estudantil, dos auxílios e bolsas e do R.U (Restaurante 

Universitário) não só pareceram ter sido relegados a segundo plano, como ocorreram na 

universidade sem que houvesse relevante participação estudantil. 

Menos ainda pode se dizer de sua atuação junto aos representantes discentes nos órgãos 

colegiados (COUNI, CEPEC e Curadores) e dos órgãos suplementares (Conselho do 

HU, Biblioteca, CPA, ESAI entre outros) que fizeram o que puderam para conseguir 

exercer suas funções com alguma legitimidade. 

Vítima ainda deste processo foram os centros acadêmicos (CA´s), que repetidas vezes 

viram-se em apuros sem receber qualquer auxílio, orientação ou colaboração da 

coordenadoria do DCE/UFGD. 

Estas e outras atitudes, aliadas a falta de humildade em admitir os próprios erros e 

buscar ajuda entre os muitos estudantes que, de bom grado, se dispuseram a ajuda-la, 

fez que, com o tempo, vários de seus membros e colaboradores mais ativos fossem, 

pouco a pouco, se afastando dos que se mantiveram, por pressão ou ideal, frente a 

gestão, repetindo assim todos os erros que propuseram-se a corrigir. 

Nós, da chapa Fazer (e) Acontecer, estamos predispostos a fazer diferente. Somos uma 

chapa plural nas origens e posições ideológicas. Somos também plurais em nossas 

propostas, experiências e concepções.  

O que nos faz então diferentes? 

Nos faz diferentes estarmos dispostos a fazer a diferença, com uma equipe afinada nos 

objetivos, metas e projeto de movimento estudantil, com histórico de realizações dentro 

e fora da UFGD. 

Nos faz diferentes a nossa independência, que respeita o direito de cada um dentro de 

sua liberdade política, sexual, religiosa e ideológica, mas que, acima de tudo, tem por 

partido tomar partido do movimento estudantil. 

Nos faz diferentes a construção coletiva da nossa tese e plano de gestão, tendo por base 

relevante pesquisa nos acervos da UFGD, Andes, Andifes, mas sobretudo, na 

experiência diária dos estudantes da UFGD. 

Nos faz diferentes fazer e acontecer! 
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Assinam essa tese: 

 Os componentes da chapa: 

1) Edimar Zuntini – História – FCH/UFGD. 

2) Everton Camargo – Química – FACET /UFGD. 

3) Fabio Gomes –História – FCH/UFGD. 

4) Felipe de Andrade Basilio –Economia – FACE/UFGD. 

5) Fernando Queiroz – Engenharia de Produção – FAEN/UFGD. 

6) Henrique R. Dionizio – Geografia – FCH/UFGD. 

7) Jessica Cristina Bernini Guerreiro – Psicologia – FCH/UFGD. 

8) Luan Schwinn – Psicologia – FCH/UFGD. 

9) Luciano de Oliveira –Engenharia de Energia – FAEN/UFGD. 

10) Matheus Heindrickson Prudente dos Santos –Economia – FACE/UFGD. 

11) Romenia Souza – Ciências Sociais– FCH/UFGD. 

12) Rone Vieira – Engenharia de Produção – FAEN/UFGD. 

13) Tamires Isabel Mendonça Zambotto – Direito - FADIR/UFGD. 

14) Tatiana Oliveira Carrozza – Psicologia - FCH/UFGD. 

15) Tatus Park – Artes Cênicas – FACALE/UFGD. 

16) Tom Kyo – Artes Cênicas – FACALE/UFGD. 

17) Willian dos Santos Barreto – Agronomia – FCA/UFGD. 
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Plano de Gestão 
Nos, da chapa Fazer (e) Acontecer, compreendemos como bem demonstra a nossa tese, 

que a construção de um plano de gestão deve ser construído com dinamismo, clareza e 

objetividade. 

Procurando atender a estes pressupostos, organizamos nosso plano de gestão em frentes 

de trabalho, que possibilitam ao grupo uma atuação em rede: coordenada e articulada, 

evitando a burocratização, a ineficiência e o personalismo. 

Nossas frentes de Trabalho são: 

A. Arte e Cultura. 

B. Formação Politica, Movimentos Sociais e Diversidade. 

C. Gestão,Relações Publicas e Institucionais. 

D. Integração, Comunicação e Inserção Social. 

E. Reforma Estatutária e Regimental. 

Cremos que assim poderemos apresenta-la melhor ao nosso projeto de mudança.  

Este plano está aberto a proposições, críticas e análises. 

Leia, proponha, debata, contribua! 

Fale conosco pelo: chapafazereaconterufgd@gmail.com ou nos contate pessoalmente e 

pelas redes sociais. Teremos o maior prazer em dialogar com você. 
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Arte e Cultura. 

 Resgatar o Festival Universitário de Teatro (promovido pelos 

estudantes). 

 Realizar o Festival de Música e de Curtas-metragens. 

 Promover oficinas, saraus, tardes culturais, seminários, rodas de 

conversa, cursos e cineclube. 

 Conceber o Espaço Literário Manoel de Barros, dedicado a grandes 

nomes da literatura, com a finalidade de promover clube de leituras e 

discussões sobre obras diversas. 

 Promover concurso de artes literárias nas categorias poesia, conto e 

crônica. 

 Impulsionar a realização de um circuito de artes visuais integrando os 

diversos segmentos da UFGD e externos. 
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Formação Política, Movimentos Sociais e Diversidade. 

 Abrir diálogo entre os estudantes da UFGD e de outras universidades do 

Mato Grosso do Sul (ex. UEMS, UFMS, Unigran, UCDB, Anhanguera, 

FSST), para possíveis demandas de movimentos de área e eventos comuns. 

 Buscar a articulação com os movimentos sociais e sociedade civil 

organizada potencializando a inserção social da UFGD e aproximando a 

universidade da sociedade (movimentos LGBT, indígena, feminista, 

sindical, campesino, entre outros). 

 Combater o racismo, homofobia, machismo e qualquer opressão 

dentro da universidade.  

 Impulsionar e construir debates, além do apoio à auto-organização 

das lutas das mulheres, das (os) LGBT e das (os) negras (os) nos 

diversos cursos. 

 Proporcionar liberdade de organização e expressão as (aos) 

acadêmicas (os), para que tenham espaço e voz para movimentar-se e 

construir lutas juntamente ao DCE.  

 Lutar pela ampliação da Avenida Guaicurus. 

 Pautar a questão do Transporte Público em Dourados dentro e fora 

da comunidade acadêmica e articular-se junto às discussões e 

mobilizações dos grupos que já estão envolvidos nesta temática. 

 Promover a participação dos acadêmicos na construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, dos debates acerca do REUNI (Programa 

de Reestruturação das Universidades Federais) e do plano de expansão da 

UFGD.  

 Promover amplamente o debate sobre as politicas de acesso ao ensino 

superior. 

 Promover formação política através de cursos, seminários, ciclos de 

debates, cineclubes, encontros, vivencias, etc. 

 Reivindicar a implantação de serviço ambulatorial na Cidade Universitária, 

tendo em vista a elevada concentração de pessoas no local, a perspectiva de 

expansão urbana no entorno da universidade e da possibilidade adicional 

de projetos, estágios e extensão para os acadêmicos da área de Saúde. 
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Gestão, Relações Públicas e Institucionais. 

 Dialogar com as entidades de base e propor um calendário de 

reuniões dos conselhos de entidades de base, assembleias-gerais 

ordinárias e do Congresso de Estudantes da UFGD. 

 Garantir o zelo e a organização do prédio do DCE na Unidade II, 

reorganizar o layout do edifício e buscar, na medida do possível, 

restaurar a estruturar os equipamentos sob nossa tutela. 

 Implantar a Transparência do DCE-UFGD, com publicação no site 

da entidade das demonstrações contábeis, atas, contratos, ofícios e 

outros documentos emitidos ou assinados pela coordenadoria e 

conselho de entidades de base em nome da entidade. 

 Procurar promover ordinariamente encontros entre reitor e pró-

reitores e coordenadoria do DCE. 

 Realizar a primeira reunião de representantes discentes, inclusos aí os 

dos conselhos diretores das faculdades, e sugerir um calendário de 

reuniões ordinárias com a finalidade de socializar informações e ideias 

para aperfeiçoar a atuação nos órgãos e conselhos da Universidade. 

 Realizar levantamento com análise das demandas dos estudantes da 

UFGD, por meio de pesquisa e diálogos com os CA´s e 

representações discentes e elaborar material de subsídio às ações do 

movimento estudantil. 

 Realizar reuniões com as coordenadorias dos CA´s e representantes 

de turma por faculdade. 

 Reaproximar-se e fazer-se presente nas discussões do Comitê de 

Defesa Popular e reunir-se com os representantes do Comitê que 

integram o Conselho Social da UFGD. 

 Solicitar a COGERM-PROAP, a instalação de um ramal e filtro de 

linha para o DCE – UFGD. 

 Solicitar encontros com SISTA/FASUBRA e ADUF-

Dourados/ANDES para o fortalecimento de pautas comuns. 
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Integração,Comunicação e Inserção Social. 

 Elaborar e divulgar site para o DCE-UFGD e disponibilizar através 

dele informações úteis para o estudante, o histórico e 

documentação da entidade (ver Transparência em Gestão, 

Relações Publicas e Institucionais), bem como noticias do 

movimento estudantil, artigos, obras literárias e links de interesse. 

 

 Dinamizar a atuação do DCE nas redes sociais, em especial no 

grupo e perfil da entidade no Facebook. 

 

 Criar conta do DCE no Youtube, Twitter, Tumblr e Orkut. 

 

 Integrar as atividades de recepção aos calouros e procurar 

promover a Calourada Universitária, alternativa interativa e 

convidativa ao trote tradicional. 

 

 Promover ações solidárias para que haja uma integração entre 

sociedade e acadêmicos. 

 

 Promover encontros de debates com profissionais da mídia do 

estado do MS, com o fim de divulgar os frutos da interação entre a 

academia e a área de comunicação; 

 

 Estabelecer uma comunicação mais dinâmica e ágil entre DCE, 

CA’s e UFGD, simplificando a comunicação com os estudantes e 

as entidades de base. 

 

 

 

 

 



OUTRO CAMINHO É POSSÍVEL 
Tese e Plano de Gestão da Chapa X.  

10 
Eleições 2013 – DCE-UFGD 

Reforma Estatutária e Regimental. 

 Encampar esforços para realização do Congresso de Estudantes da 

UFGD, em caráter estatuinte. 

 Propor ao Conselho de Entidades de Base a formulação de um 

regimento para o DCE-UFGD, visando facilitar os trabalhos de 

um movimento estudantil organizado. 

 Procurar promover as propostas acima citadas com a colaboração 

ampla dos vários segmentos do movimento estudantil da UFGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


