
GESTÃO “O TEMPO NÃO PARA” 

 

“Ou os estudantes se identificam com o destino de seu povo, com ele sofrendo 

a mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e nesse caso serão aliados 

daqueles que exploram o povo”.  

(Florestan Fernandes) 

 

        A que(m) serve a Universidade? A que(m) se destina o conhecimento que 

nela é produzido e difundido? Quem a ela tem acesso? Qual papel ela cumpre 

diante dos grandes desafios da sociedade? São essas e outras perguntas que 

movem a ação do movimento estudantil e fizeram com que a gestão “O tempo 

não para” iniciasse suas ações na UFGD. Foi da mobilização de estudantes por 

uma universidade democrática e popular que começou um movimento de luta 

após assumirmos a gestão do DCE-UFGD em junho de 2009. 

 Primeiramente, após o pleito, marcamos uma reunião com a reitoria da 

UFGD e apresentamos as propostas da comunidade estudantil, para que a 

administração central tomasse conhecimento das pautas reivindicadas pelo 

movimento estudantil que iniciava.  

         Logo após, começamos um enfrentamento com a empresa de serviços de 

transporte publico da cidade de Dourados, Medianeira, juntamente com os 

estudantes da UEMS, iniciando uma mobilização dos estudantes, através de 

um ato na praça principal da cidade, a ocupação do transbordo e da câmara 

municipal de vereadores de Dourados, exigindo do poder publico medidas de 

resolução da problemática do transporte publico de Dourados. Seguindo este 

movimento, amplia-se o debate em torno do tema, abrindo espaços para outras 

discussões surgirem no ME. 

           Posteriormente, varias lideranças estudantis foram ao Congresso da 

UNE em Brasília, realizando uma intervenção politica da UFGD, ocupando os 

espaços de debate do maior congresso estudantil do país. Isso refletiu 

positivamente interna/externamente na UFGD sobre a intervenção dos 

estudantes no congresso, sendo que após, vários Centros Acadêmicos (CAs) 



começaram a ser formado dentro de nossa universidade, fortalecendo assim, o 

movimento de base. 

            A partir disso, temas do movimento geral foram apresentados à 

universidade, garantindo que obras fundamentais aos estudantes fossem 

concluídas com maior agilidade pela administração central, como a imediata 

conclusão do Restaurante Universitário, nova biblioteca, complexo esportivo, 

Centro de Convivência, Centro de Educação Infantil, Centro de Salas e a 

ampliação das politicas de assistência estudantil garantindo que os estudantes 

possam continuar seus estudos e também a luta pela Moradia Estudantil.  

 No mesmo período, estava sendo organizado o Grito dos Excluídos 

2009, além da participação na Semana de Consciência Politica, que antecedeu 

o ato. Naquele ano, o Grito estava com o tema: “A força da transformação está 

na organização popular”, a gestão participou e mobilizou os estudantes para 

reivindicarmos de forma pacifica um mundo mais justo e igualitário.  Além de 

denunciarmos os políticos que foram presos pela operação Owari da Policia 

Federal. Dias depois, organizamos o 1° Curso de Formação de Lideranças, 

com a participação dos Centros Acadêmicos, criando um espaço de construção 

e troca de ideias entre os cursos de nossa universidade. 

 Lançamos a campanha “Moradia Estudantil Já”. Com a liberação de 

recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) colocamos que 

deveria ser prioridade a construção da Moradia Estudantil, pauta histórica do 

ME. Também cobramos uma promessa do Senador Delcidio em liberar 

recursos de emenda parlamentar para a construção da Moradia Estudantil, e 

na palestra sobre o Pré-sal na UFGD, reivindicamos o cumprimento deste 

compromisso. Também cobramos da UFGD condições para agilizar a 

construção desta importante conquista dos estudantes. As obras se iniciaram 

no 1° semestre de 2011. 

 Mobilizamos os estudantes e a sociedade para realização do III 

Seminário de Assuntos Estudantis, com o tema “Universidade e Sociedade, 

Sociedade e Universidade: Espaços, Ações e Direções”, parceria com a 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis – COAE, sendo um momento de 

formação politica e social e contribuindo com uma aproximação da 

universidade com os movimentos sociais. Contamos com a presença do 

Rapper MV Bill, um dos fundadores da Central Única das Favelas – CUFA, 



também parceira deste evento. Apos este evento, começamos um momento de 

reforma na sede do DCE, com a ajuda de parceiros do movimento estudantil, 

conseguimos mudar o visual de nossa sede e cada vez mais transforma-lo em 

referência aos estudantes, intitulamos o dia de “DCE de cara nova”. 

 O movimento estudantil é um movimento social, e tendo conhecimento 

do fato ocorrido em Paranhos – MS, com a morte violenta dos professores 

guaranis Holindo e Jenivaldo Verá, do curso Ara Verá, por latifundiários, nos 

provocaram indignação e com isso realizamos juntamente com professores das 

Faculdades de Ciências Humanas da UFGD, Associação de Geógrafos do 

Brasil – Dourados, Conselho Indigenista Missionário e Companhia de Teatro 

Simbiose, uma manifestação intitulada “ato em favor da vida verá, contra a 

indiferença que mata”, denunciando e repudiando a violência aos indígenas de 

nosso estado. 

 Apesar de enfrentarmos problemas na militância de alguns 

companheiros e companheiras que não mais estavam na gestão, por diversos 

motivos, ora por priorizarem a vida acadêmica, não sendo possível conciliar 

com o trabalho no movimento estudantil, ora por divergência politicas, que 

resultaram na sobrecarga dos que ficaram na gestão, mas que continuaram 

militando para aproximar cada vez mais os estudantes da luta por uma 

universidade democrática e popular. Nos organizamos e começamos uma luta 

ainda não terminada, em relação à duplicação da avenida guaicurus. 

Lançamos a campanha “Duplicação da Av. Guaicurus”, juntamente com SISTA 

e ADUF da UFGD em que cobramos a responsabilidade do governo estadual 

em realizar a duplicação desta rodovia, que por diversas vezes tirou vidas de 

varias pessoas que ali transitavam. Uma luta iniciada e que deve prosseguir até 

o governo estadual atender esta reinvindicação e não se omitir em realizar esta 

importante ação aos sul-matogrossenses.  

 Realizamos diversas vezes, o “Quinta Cultural do DCE”, um projeto 

cultural que visou criar espaços e instrumentos para o desenvolvimento de 

diferentes expressões culturais, no momento que estamos presentes junto à 

arte e a cultura de todos os tipos, formas e expressões, dentro e fora da 

universidade, pois são também meios de manifestação da liberdade de 

expressão de cada um de nós. Portanto, lutamos por uma universidade mais 

poética, encenada e cantada.  



 Durante esse processo, muitas reinvindicações dos estudantes foram 

feitas a administração central, como a liberação de uso da piscina na unidade 

2, criação dos ambulatórios, construção do palco móvel na frente da sede do 

DCE, desarmamento dos guardas patrimoniais, construção da concha acústica, 

alteração do projeto paisagístico que contemplem coberturas verdes nas 

passarelas que interligam as faculdades, liberação da internet wireless aos 

acadêmicos, iluminação adequada no campus 2, redário, ponto de carona, 

horários diferenciados nos laboratórios de informática, calçamento das vias de 

acesso às faculdades, quiosque, espaço físico dentro das faculdades para os 

Centros Acadêmicos. Muitas lutas se concretizaram e muitas estão em 

andamento.   

 A gestão também compôs o Comitê Regional de Defesa Popular de 

Dourados, importante entidade no município que canaliza as lutas de diversos 

movimentos sociais e é composta com mais de 40 entidades representativas 

de vários setores de luta. Essa aproximação com os movimentos sociais 

contribuiu muito com a formação dos estudantes e estes veem a importância 

do Movimento Estudantil para toda a sociedade. Isso se tornou mais forte 

quando todos os movimentos lutaram pelo “basta de corrupção”, movimento 

este, que exigia a saída de políticos corruptos da cidade de Dourados, presos 

pela Policia Federal, na operação intitulada “Uragano”. Consequentemente, 

exigia-se novas eleições diretas no município, mobilizando toda a sociedade 

por mais transparência na politica. A mobilização foi intensa, mostrando a 

importância dos movimentos sociais unidos pela defesa de uma politica mais 

democrática e transparente.  

 Junto ao Comitê Regional de Defesa Popular, realizamos nas 

dependências da universidade, o “Plebiscito popular pelo limite de propriedade 

da terra”, organizado pela Pastoral da terra, e chamamos a atenção da 

comunidade acadêmica para um problema social de nosso país, a 

concentração de terras. Concomitantemente, realizamos o Grito dos Excluídos 

2010, com o tema “Onde estão nossos direitos? Vamos as ruas construir um 

projeto popular”, e pela situação caótica que a cidade de Dourados se 

encontrava, várias entidades foram às ruas reivindicando a punição dos 

políticos envolvidos na corrupção instalada na cidade.  



 Estudantes de vários cursos de nossa universidade participaram do 

Congresso Nacional de Entidades de Base - CONEB e da Bienal de Arte e 

Cultura da UNE, com uma articulação com vários cursos da universidade e o 

dialogo com a administração central conseguimos levar mais de 80 estudantes 

para um dos mais importantes congressos estudantis do Brasil. Este 

movimento ocasionou posteriormente varias articulações nos cursos da UFGD, 

surgindo varias lideranças estudantis. O movimento de base se fortaleceu, com 

isso, novas articulações foram feitas, ocasionando maior participação dos 

estudantes no movimento estudantil da UFGD.  

 Todos os esforços foram percebidos na mobilização dos estudantes por 

um Restaurante Universitário Público e de Qualidade, quando os estudantes 

reivindicaram que necessitaríamos de um R.U. urgente, e que o novo R.U 

fosse concluído o mais rápido possível,   mas que este pudesse atender a 

todos e todas com uma alimentação de qualidade e preços acessíveis. Após 

este movimento, foi convocada nova eleição pro DCE. Sendo assim, a gestão 

“O TEMPO NÂO PARA” espera que as lutas já iniciadas continuem e que 

venha novas lutas para movimento estudantil da UFGD continuar avançando. 

 

 

 

Gestão “O tempo não para” 
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