
 O que  DCE vem fazendo... 
 

Na primeira semana após as férias os coordenadores do DCE tiveram uma reunião com 

o Reitor Damião Duque de Farias e representantes da Coordenadoria de Assuntos 

Estudantis (COAE), para discutir as principais reivindicações dos estudantes da UFGD, 

reunião proposta pelo DCE com a seguinte pauta: 

 

 Agilidade no término das obras do Restaurante Universitário (RU) 

 Aumento do numero de acadêmicos atendidos pelas políticas assistência 

estudantil da Universidade (bolsas permanência e alimentação). 

 Término das obras da biblioteca 

 Agilidade na construção do complexo esportivo da UFGD 

 Iniciar as obras do Centro de Convivência  

 Término das obras do Centro de Educação Infantil 

 Construção da Concha Acústica  

 Construção do Centro de Salas  

 Expediente da COAE na Unidade II 

 Moradia Estudantil 

 

 

Para o Coordenador Geral Bruno Dantas “a reunião foi de grande importância para o 

inicio dos trabalhos da gestão “o tempo não para”, conseguimos sair da reunião com 

algumas garantias, como continuidade na construção do novo RU, e ainda que a 

refeição não passará de R$2,00 no novo RU, isso, ajudará muito na permanência dos 

estudantes na universidade”. 

   

Guilherme Ribeiro, Coordenador de Políticas de Acesso e Permanência ressalta, 

“cobramos da reitoria que se amplie o número de bolsas alimentação e permanência, 

onde ficou o comprometimento da mesma em procurar meios para o aumento das 

bolsas”, entretanto, garante Guilherme, que o DCE irá continuar cobrando da reitoria e 

coordenadoria de assuntos estudantis (COAE) agilidade na abertura de editais com 

aumento de bolsas de assistência estudantil na UFGD. 

 

A reitoria quando questionada sobre os prazos para construção das obras de infra-

estrutura, como construção dos blocos de salas de aula, término das obras da biblioteca, 

termino do complexo esportivo, conclusão do Centro de Educação infantil, entre outras, 

assegura que esta trabalhando para que sejam concluídas no menor espaço de tempo e 

vai apresentar em nota as datas para término de cada obra. 

 

De acordo com o reitor a conclusão da nova biblioteca vai demorar um pouco para ser 

concluída, devido questões burocráticas que envolvem o governo do estado e governo 

federal, sendo que o recurso já está disponibilizado para a construção. Como é função 

do DCE reivindicar vamos continuar cobrando agilidade também nesta obra 

importantíssima para os estudantes. 

 

 

 

 

 

Coordenadoria de Comunicação 


