
É preciso acompanhar as mudanças que 
estão acontecendo no mundo e na 
Universidade. Assim, surge a chapa O 
TEMPO NÃO PARA, a partir de uma 
construção coletiva, entre estudantes das 
nove faculdades da UFGD, estudantes que 
têm compromisso e já atuam no 
movimento estudantil e em outros 
movimentos sociais – isso sem deixar de 
abrir espaço para novas pessoas e novas 
idéias.  
Partimos do pressuposto que o DCE, 
enquanto entidade que representa @s 
estudantes da Universidade, deve ser 
aberto, plural e democrático. Aberto no 
sentido de ser, antes de tudo, um espaço 
onde tod@s se sintam bem-vind@s para se 
expressar, reclamar, apresentar críticas e 
sugestões. Plural, para que possa alcançar 
tod@s estudantes, de diferentes cursos, 

O tempo não para 

Apresentação 

"Ou os estudantes se identificam com o destino de seu povo, com 
ele sofrendo a mesma luta, ou se dissociam de seu povo, e nesse 
caso serão aliados daqueles que exploram o povo".

classes, gêneros, etnias e 
tendências, sem distinção. 
Democrát i co ,  capaz  de  
defender a liberdade, ouvir e 
atender aos ensejos d@s 
estudantes, dando espaço a 
tod@s que representa. Não nos 
move aqui um princípio de 
democratismo, pois, em nossa 
opinião, é a partir do aumento dos níveis 
de democracia na entidade que 
poderemos ter as melhores condições de 
acertar os rumos do movimento estudantil 
da UFGD. 
Mais que isso, nossa chapa propõe uma 
gestão participativa e transparente, 
primando por uma organização menos 
verticalizada, ampliando a participação 
d@s acadêmicos  no movimento 
estudantil. 

Movimento 
estudantil é 

estudante em 
movimento!

“O tempo não para” 
e também não 

podemos parar! 
Por um DCE em 

ação!
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O sistema de transporte público 
municipal vive hoje uma condição 
de total precariedade, o que faz 
dessa questão uma das principais 
bandeiras de luta de qualquer 
organização estudantil. Diaria-
mente, estudantes, trabalhadore-
(a)s e tod@s que dependem do 
transporte sofrem com superlota-
ção,  ônibus sucateados, sujos, 

escassez de linhas e horários e, 
além disso, total descaso por parte 
da concessionária que monopoli-
za o transporte coletivo, tendo a 
segunda tarifa mais cara do esta-
do.
Queremos e vamos lutar para 
garantir um transporte de boa qua-
lidade, minimamente condizente 
com o preço exorbitante da passa-
gem.  Exigiremos o fim da superlo-
tação, melhoria e aumento da 
frota tanto para a Cidade Universi-
tária quanto para os bairros, pois 
esse problema atinge não só @s 
estudantes.   

Propostas
•Direito de utilizar o passe nos fina-
is de semana e feriados e aumento 
da capacidade de uso diário con-
forme necessidade do acadêmico.
•Melhoria na logística de atendi-
mento dentro da unidade II.
•Aumento dos postos de recargas 
do cartão do estudante.
•Melhoria no atendimento, com 
criação site da empresa e um 
0800.
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Nossa chapa, desde sua concep-
ção, criação e elaboração das 
pautas e propostas, foi e é parte 
de uma construção coletiva. 
Apesar das divergências de 
idéias e opiniões que podem 
surgir em qualquer grupo, é 
consenso que o principal 
direcionamento da chapa é a via 
de aproximação com a sua base, 
a partir de um processo de 
democratização e alargamento 
da comunicação, não apenas 
defendendo a liberdade de 
expressão enquanto direito 
básico dos homens e das 
mulheres, mas que de fato possa 
contribuir para a formação de 
seres mais críticos, questionado-
res e ativos na sociedade.

Gestão democrática 
e comunicação

O Centro Acadêmico é o núcleo 
do Movimento Estudantil já que 
é o canal mais próximo com @ 
estudante de cada sala de aula. 
Por isso é preciso construir e 
fortalecer essas entidades, papel 
esse que cabe também ao DCE, 
uma vez que são os Centros 
Acadêmicos que fomentarão 
grande parte das discussões no 
interior dos cursos. Além disso, 
faz parte do princípio democrá-
tico e descentralizador que 
defendemos trazer os C.A's para 
mais perto do DCE, ampliando 
os canais de comunicação, 
tornando-os um espaço de 
vivência e de referência para @s 
estudantes. 

Centros Acadêmicos 
(C.A.'s)

Propostas:

Reuniões periódicas ampliadas.

Calendário de atividades 
elaborado entre DCE, C.A's 
e estudantes.

Criação do site do DCE

Elaboração de um Jornal 
do Campus.

A obra mais importante para os 

universitários de Dourados, 

duplicação e iluminação da 

rodovia até a Cidade 

Universitária! 

Chamada para duplicação
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qualidade de vida deve fazer parte do cotidiano d@s estudantes da 
UFGD. Nós, da Chapa O TEMPO NÃO PARA, acreditamos que uma 
gestão de DCE deve contemplar a diversidade de interesses d@s 
acadêmicos, a exemplo das práticas esportivas. 

•Agilidade na construção do complexo poliesportivo da UFGD.
•Realização dos jogos internos da UFGD.
•Campanha de incentivo a utilização da piscina.
•Parcerias com o curso de Educação Física.

Propostas



Uma parcela significativa d@s estudantes da UFGD enfrenta uma grande dificuldade: permanecer estudando. Para nós, 
as políticas de assistência ao estudante além de combater a evasão proporcionam um melhor rendimento acadêmico aos 
estudantes beneficiados. Pesquisas em diversas universidades têm demonstrado que, estudantes participantes de 
programas de assistência estudantil chegam a representar 60% da produção científica da Universidade, a exemplo da 
Universidade Federal de Santa Maria - RS. 
A existência de políticas articuladas de assistência estudantil em termos de programas de moradia, centro de educação 
infantil, transporte, alimentação, saúde, esporte e cultura devem reduzir as desigualdades socioeconômicas presentes no 
ambiente universitário, e também possibilitar uma formação plena ao estudante. 

AssistênciaEstudantil 

Uma das necessidades de nossa 
Universidade é a presença de um 
ambulatório médico no campus, 
capaz de prestar os primeiros 
socorros e atendimentos emergen-
ciais, uma vez que o hospital mais 
próximo fica a mais de 10 km de 
distância e não temos meio de 
locomoção disponível a todo o 
momento. Além disso, o ambulató-
rio poderia funcionar em parceria 
com os cursos de Medicina/UFGD e 
Enfermagem/UEMS, enriquecendo 
a formação prática e o compromis-
so social d@s estudantes desses 
cursos.

Ambulatório

Uma Cidade Universitária deve propor-
cionar um espaço que garanta a 
integração d@s acadêmic@s de 
diferentes cursos. Assim, o DCE 
reivindicará agilidade na construção 
do centro de convivência proporcio-
nando melhores condições de perma-
nência no campus.

Centro de Convivência

Temos pressa no término da construção 
do centro de educação infantil, pois 
dará oportunidade para os pais e\ou 
mães deixarem seus filh@s durante o 
período de aula, com isso, além de 
auxiliar a formação prática d@s 
estudantes de cursos com formação 
pedagógica contribuiria para evitar a 
evasão acadêmica.

Centro de Educação Infantil

Não temos RU, o que temos 
hoje é uma cantina que não 
suporta a demanda acadêmi-
ca, superlotada e cara. 
Restaurante Universitário 
significa alimentação barata e 
de qualidade. Cobraremos a 
conclusão das obras do novo 
RU, com o cardápio adequado 
e saudável, atendendo aos 
acadêmicos com café da 
manhã, almoço e jantar, com 
subsídios da Universidade, 
tornando o preço da refeição 
mais acessível à realidade 
acadêmica. 

É uma vergonha que uma cidade que 
se denomina “Cidade Educadora”, que 
conta com duas Universidades públicas 
que somam mais de 7.000 estudantes, 
não tenha um programa de auxílio à 
moradia ou Casa do Estudante.  
Precisamos aproveitar a fase de implan-
tação e expansão da UFGD e desde já 
começar a cobrar essas grandes pautas 
do Movimento Estudantil. Estamos 
numa cidade universitária em cresci-
mento e, na ausência de um programa 
de moradia estudantil, ficamos a mercê 
de um jogo de mercado onde a especu-
lação imobiliária é quem leva a melhor 
com sua extrema burocracia e seus 
preços abusivos que não condizem 
com as condições econômicas estu-
dantis.  

Moradia Estudantil

Para o nosso desenvolvimento 
acadêmico, um espaço amplo 
capaz de propiciar condições 
para pesquisa e estudo é 
imprescindível. Assim, temos 
pressa no término da constru-
ção da nova biblioteca, visto a 
falta de espaço e má organiza-
ção da atual. Queremos e 
necessitamos de uma organi-
zação que facilite a procura, 
controle de entrada e saída de 
livros e maior espaço para os 
estudos.

Biblioteca

Pró-Reitoria

A UFGD está em fase de implanta-
ção, com construção de prédios e 
novas políticas. É neste momento 
que o DCE e os CA's devem estar 
juntos, presentes na construção de 
um plano de assistência estudantil 
que garanta a permanência d@s 
acadêmic@s na Universidade com 
todos os seus direitos assegurados. 
É necessário fortalecer institucio-
nalmente as ações e políticas de 
permanência. Essas políticas são 
essenciais para a composição de 
um modelo democrático e popular 
de Universidade, contribuindo para 
a valorização do acadêmico, 
evitando a evasão e exclusão. 
Assim, acompanhando as delibera-
ções do último Conselho Nacional 
de Entidades de Bases (CONEB) da 
U N E ,  p r o p o m o s  q u e  a  
Coordenadoria de Assuntos 
Estudantis (COAE) torne-se Pró-
Reitoria, fortalecendo as ações de 
assistência estudantil.

Restaurante 
Universitário (RU)
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Sintam bem-
vind@s para se 

expressar, 
reclamar, 

apresentar críticas 
e sugestões



O TEMPO NÃO PARA • DCE/UFGD 2009 • CHAPA 1

Muitas vezes entendemos a cultura 
apenas como as produções 
artísticas, mas cultura vai além 
disso: é toda produção humana. 
Tem um potencial de transforma-
ção e mudança, mas também 
pode ser um poderoso instrumen-
to de dominação e alienação. O 
que vemos hoje no mundo é uma 
hegemonia de produções culturais 
reforçando valores e conceitos da 
cultura dominante, européia, 
branca, heterossexual e masculina, 
além do fortalecimento da idéia de 
cultura como entretenimento, o 
que na prática assegura a idéia do 
consumidor cultural como espec-
tador passivo. Há poucos espaços 
para produções culturais indepen- A
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dentes, criativas e ousadas. Nesse 
sentido, devemos criar espaços e 
instrumentos para o desenvolvi-
mento das diferentes expressões 
culturais e associá-las a uma ação 
de democratização dos veículos de 
comunicação. 
Acreditamos na formação de seres 
pensantes para além das ciências, 
letras e humanidades, seres 
influenciadores nos rumos da arte 
e da cultura do nosso estado, idéia 
que se fortalece com a criação do 
curso de Artes Cênicas. É neste 
momento que o DCE deve estar 
presente junto a Arte e a Cultura de 
todos os tipos, formas e expres-
s õ e s ,  d e n t r o  e  f o r a  d a  
Universidade, apoiando e fazendo 

com que elas aconteçam, pois são 
também meios de manifestação da 
liberdade de expressão de cada um 
de nós. Queremos e vamos lutar 
por uma Universidade mais 
poética, encenada e cantada.

Propostas
•Articulação com os grupos 
culturais da UFGD;
•Festivais culturais;
•Reivindicar a construção da 
Concha Acústica da UFGD;
•Transformar a sede do DCE em 
um espaço de vivência e de festas 
para que e la  cumpra um 
papel também de integração entre 
@s estudantes da UFGD;

Apesar das mulheres serem 57% 
dos estudantes universitários e 
estudarem 20% a mais que os 
homens, os espaços de discussão e 
decisão política, como o movi-
mento estudantil têm reproduzido 
uma relação de poder desigual 
entre homens e mulheres. A partir 
deste quadro é imprescindível que 
o DCE passe a discutir questões de 
gênero, pondo fim a qualquer tipo 
de machismo, opressão e violência 
com as mulheres, seja ela física ou 
simbólica.
Presenciamos uma situação 
con?ituosa na busca de igualdade 
sexual no mundo: 80 países ainda 
consideram a homossexualidade 
crime, dentre esses, 9 com pena de 
morte. É primordial que a 
Universidade como um espaço 

inicial de reflexão fomente discus-
sões sobre cidadania e direitos civis 
de vários segmentos sociais que 
ainda sofrem discriminação e 
diversas formas de violência como 
é o caso da comunidade GLBTT – 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais.
Outro assunto que está colocado é 
a inclusão de negr@s e indígenas 
nos diversos espaços da sociedade 
e isso é condição central para a 
construção do novo projeto de 
nação que defendemos, com 
políticas afirmativas e ampliação 
de recursos humanos e orçamen-
tários para tal. Democratizar o 
perfil dos estudantes abre as 
portas para a produção de um 
conhecimento que combata a 
exclusão.

As opressões segmentadas no 
gênero, etnia, cultura, orientação 
sexual devem ser combatidas na 
Universidade. O Movimento 
Estudantil deve pautar e aprofun-
dar o debate entre os acadêmicos, 
para pôr fim a todo tipo de 
opressão e repressão machista, 
racista ou homofóbica. 

•Pela não-utilização de linguagem 
sexista/preconceituosa nos fóruns 
do Movimento Estudantil
•Articulação com os núcleos e 
movimentos de mulheres, negr@s 
e GLBTT.
•Criação da campanha “Por uma 
Universidade Livre de Opressão e 
Discriminação”
•Encontro de Mulheres da UFGD.

Propostas
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Em relação ao meio ambiente, hoje vivemos uma contradição no interior da Universidade: enquanto o movimento 
ambientalista emerge como um dos mais importantes no cenário mundial, dentro da UFGD há poucas discussões acerca 
da temática ambiental, o que reflete na falta de políticas, ações e de uma postura institucional mais voltada para a 
preservação do meio ambiente. 

Meio Ambiente 

•Reivindicar pela criação da reserva legal da UFGD.
•Aumento das áreas verdes da Unidade II.
•Não à destruição do pomar da UFGD.

•Obras de saneamento ambiental.  
•Coleta seletiva de materiais recicláveis 
nas faculdades e áreas afins da UFGD.

Quem somos nós: Bruno (Sistema de Informação), Elizete (Geografia), William (Medicina) Marcela (Direito), Guilherme (Biologia), 

Samantha (Eng.Alimentos), Mary Hellen (Gestão Ambiental), Débora (Medicina), Jairo (História), Suellen (Pedagogia), Gilmar (Ciências Sociais), 
Túlio (Medicina), Renato (Administração), Alice (Zootecnia),  Danilo "Bauru"  (Química), Lucimar "Luh"  (Letras), Antonio (Matemática). 
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Propostas
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