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51º CONUNE 
O 51º CONGRESSO DA UNE (UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES), realizado 
em Brasília entre os dias 15 e 19 de julho, foi um evento importante para o movimento 
estudantil da UFGD. A participação de várias lideranças dos 29 cursos da UFGD, foi 
fundamental para a abertura de novas discussões dentro dos muros de nossa universidade. 
As discussões políticas realizadas durante o evento trouxeram importantes diálogos e 
comparações com várias realidades do movimento estudantil nacional, podendo assim, o 
movimento estudantil da UFGD, torna-se referência de organização estudantil para outras 
entidades do Brasil.   
As participações do movimento estudantil da UFGD em eventos regionais e nacionais 
mostram-se importantes na organização de novas lideranças estudantis e abrem diálogos 
com várias entidades a nível nacional. 
 

3º SEMINÁRIO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
O 3º seminário de assuntos estudantis, realizado pela UFGD, em parceria com o DCE, 
CUFA, contribuiu muito para formação critica dos estudantes da UFGD. É nessa 
perspectiva que estudantes avaliam a realização desse seminário. Com o tema 
“Universidade e Sociedade, Sociedade e Universidade” podemos presenciar discussões 
que aproximam a Universidade na sociedade.  
 

GRITO DOS EXCLUÍDOS 2009 – DOURADOS – MS 
O Grito em Dourados foi alto. Estudantes, sindicatos, movimentos sociais participaram 
dessa manifestação pacifica de idéias por um mundo mais justo. Durante a semana foi 
realizada a “semana de consciência política”, evento que promoveu debates sobre variados 
temas como ética na política, basta de corrupção, direitos sociais para superar a crise, 
entre outros. O DCE UFGD participou e contribui com esse evento importante para a 
cidade de Dourados. E agora, nos prepararemos para o Grito dos Excluídos 2010. 
 

1º CONGRESSO ESTUDANTIL DA UFGD. AGUARDEM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes não são “bixos” 
 Em tempo de volta às aulas, somos exigidos a refletir sobre uma prática que infelizmente 
ainda está presente no ingresso de novos estudantes à universidade: o trote tradicional. 
Requentada por uma tradição que se arrasta há centenas de anos, a prática do trote é uma 
violência à cultura democrática da universidade e deve ser combatida de maneira firme 
pelo movimento estudantil.  
Longe de ser uma brincadeira, a imposição de humilhantes condições aos calouros 
compõe um ambiente universitário em que a cultura da violência é perpetuada e a 
existência de dominantes e dominados é vista como natural. Além disso, é lugar comum 
que a prática do trote acompanhe e reforce manifestações de machismo, racismo e 
homofobia nas universidades. 
No trote, a desigualdade e a hierarquia são legitimadas na relação estabelecida entre os 
veteranos (“superiores”) e calouros (“inferiores”). Estes últimos, considerados “bixos” a 
serem “trotados” e domesticados, são submetidos a toda sorte de violência física e 
psicológica. Lamentavelmente, como num ciclo vicioso, parte destes explorados de hoje 
serão animados opressores dos calouros de amanhã.  
Romper com esta cultura entranhada na academia é algo indispensável para a construção 
de uma universidade que tenha sua formação e produção de conhecimento orientada por 
valores emancipadores e para o interesse das maiorias. A recepção dos calouros deve ser 
encarada pelo movimento estudantil como uma manifestação política e cultural, de 
integração do estudante à vida da universidade e desta com a comunidade que lhe abriga, 
a partir de valores humanistas e solidários.  

Bruno Elias – Reconquistar a UNE 

REUNIÃO COM O REITOR 
Logo, que a gestão “o tempo não para” 
assumiu o DCE UFGD, realizamos a 
primeira reunião com a reitoria da 
UFGD. Nesta primeira reunião pode-se 
colocar em pauta algumas reivindicações 
dos estudantes da UFGD e perceber o 
comprometimento desta reitoria de 
atender as reivindicações. Colocou-se 
em pauta algumas reivindicações como 
moradia estudantil, assistência 
estudantil, restaurante universitário, 
centro de educação infantil, entre outras. 
A partir desse diálogo, as reivindicações 
dos estudantes começaram a serem 
ouvidas pela administração de nossa 
universidade. Acreditamos que o diálogo 
seja importante no processo de 
construção de uma universidade 
democrática e popular e falamos a 
tod@s que queremos ser ouvidos e 
iremos a luta por isso. 
 

NOVO R.U. 
O prédio do novo R.U. está quase 
concluído. Agora devemos pensar no 
modelo de administração do novo R.U. 
que vai movimentar milhões, para garantir 
um cardápio adequado e saudável, 
atendendo aos acadêmicos com café da 
manhã, almoço e jantar com preço 
acessível aos  acadêmicos.  
Não vamos aceitar que a Reitoria 
PRIVATIZE o R.U., para encher os bolsos 
de empresários e esvaziar cada vez mais os 
bolsos dos estudantes. 
Em reunião com a reitoria apresentamos 
proposta para que a universidade 
administre o novo restaurante, garantindo 
assim, um preço justo e de qualidade. 
Proposta:  
- Concurso público de servidores para R.U. 
- Contratação de funcionários para cargos 
que não conste na UFGD, exemplo, 
cozinheir@s e auxiliares. 

MORADIA ESTUDANTIL 
Durante a palestra sobre o pré-sal, o DCE 
organizou um ato para cobrar do Senador o 
compromisso com os estudantes da UFGD em 
viabilizar a verba para construção da Moradia, no 
qual conseguimos garantir a emenda para a 
construção da moradia para este ano. Mas como 
nem tudo são flores, o valor prometido no valor 
de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais), 
até o momento, só foi repassado a universidade o 
valor 500.000 (quinhentos mil reais). 

NOVO ENEM – NOVO VESTIBULAR 
O DCE vem participando das discussões sobre o novo Enem, como forma de 
ingressar na universidade pública. Percebemos que há alguns avanços nesse novo 
sistema e acreditamos que o vestibular atual, além de ser só “decoreba”, esta 
ultrapassado. É nosso dever debater qual a melhor forma de se ingressar na UFGD, 
garantindo justiça social. Venha e contribua para juntos construirmos uma UFGD 
democrática e popular. 
 

TRANSPORTE PÚBLICO, BARATO E DE QUALIDADE! 
FORA MEDIANEIRA 

A gestão “o tempo não para”, logo que assumiu a gestão do DCE UFGD, mobilizou 
os estudantes para realização de uma marcha por um transporte público, barato e de 
qualidade em Dourados. Reuniões foram realizadas após a manisfestação, mas sem 
muito impacto para a população. A MEDIANEIRA continua desrespeitando os 
estudantes, com transporte caro e de má qualidade. Nesse sentido, convocamos os 
estudantes para realização de varias manifestações nesse ano de 2010, até que as 
solicitações de todos os estudantes da UFGD sejam atendidas. Vamos tod@s ao 
PROCON denunciar os abusos que a MEDIANEIRA realiza aos estudantes e a 
população. Relate o desrespeito que esta empresa lhe causou. Esse é seu Direito. Lei 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. PROCON DOURADOS - Rua 
Joaquim Teixeira Alves, nº 1453, TELEFONE: (67) 3411-7754 
 

AVENIDA GUAICURUS, DUPLICAÇÃO JÁ! 
O DCE UFGD juntamente com o SISTA/UFGD e ADUFDourados 
lançam a campanha AVENIDA GUAICURUS DUPLICAÇÃO 
JÁ. A campanha tem por objetivo sensibilizar a comunidade 
acadêmica e a população para um problema sério em nossa cidade. 
Acidentes, mortes, transtornos no trânsito, entre outros, são 
comuns para uma rodovia que não tem a devida atenção dos 
governantes. Nesse sentido o DCE vem divulgar e cobrar soluções 
para que as pessoas que ali passam todos os dias se sintam mais 
seguras e que estas sejam respeitadas. DUPLICAÇÃO JÁ.  
 


