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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE  

DCE UFGD 

DATA: 06/05/2019 

ATA 

Às 17:00h, no auditório da FCH, foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de 

entidades presentes na reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de 

quórum a existência de 22 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos, foi feita a 

segunda chamada, constando-se representantes de 20 Centros Acadêmicos presentes, sendo 

Centro Acadêmico de Geografia Mário Geraldini (CAGEO), Centro Acadêmico de Agronomia 

de Dourados (CAAD), Centro Acadêmico de História de Dourados (CAHisd), Centro Acadêmico 

de Relações Internacionais Celso Amorim (CARI), Centro Acadêmico de Ciências Sociais 

Florestan Fernandes (CACISO), Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC), Centro 

Acadêmico de Psicologia (CAPsi), Centro Acadêmico de Medicina Camilo Ermelindo da Silva 

(CACES), Centro Acadêmico de Engenharia de Produção (CAEP), Centro Acadêmico de Direito 

Águia de Haia (CAAH), Centro Acadêmico de Engenharia de Aquicultura (CAEAq), Centro 

Acadêmico de Ciências Contábeis (CACIC), Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire 

(CAPED), Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAEA), Centro Acadêmico de 

Engenharia Mecânica (CAEM), Centro Acadêmico de Engenharia da Computação Alan Turing 

(CAECOM), Centro Acadêmico de Física (CAFÍS), Centro Acadêmico de Engenharia de 

Energia (CAEE), Centro Acadêmico de Letras (CALET), Licenciatura em Educação Indígena 

(Teko Arandu), superando um terço de CAs presentes e instaurando-se, portanto, a reunião do 

CEB em caráter deliberativo. 

 

Pauta 1: Conjuntura Nacional. Carlos Gonzaga (DCE) deu abertura ao CEB falando sobre os 

últimos acontecimentos, os cortes de gastos nas universidades federais, além de explicar a 

metodologia das falas e apresentar a mesa. Ana Elisa Rola (DCE) iniciou a análise da 

conjuntura ressaltando que o momento atual é crítico para estudantes e trabalhadores, além de 

salientar a necessidade de fazermos encaminhamentos concretos contra os ataques. Ana 

definiu o Bolsonaro e seu governo como os inimigos da universidade, por quererem diminuí-la 

e desmoralizá-la. Por fim, Ana exemplificou as manifestações do CARI e chamou os outros CAs 

para se mobilizarem. Iara Cardoso (DCE) falou sobre o desmantelamento dos direitos humanos, 

direitos trabalhistas e previdência social. Falou que esse desmantelamento começou já no 
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governo Temer, com a PEC de teto de gastos, por exemplo. Especificou o caso específico da 

UFGD, que afeta diretamente os presentes, com corte de 30% do orçamento da universidade, 

corte de 60% dos investimentos do HU-UFGD e ressaltou a necessidade de se mostrar para a 

sociedade a importância da universidade. Carlos relembrou a consulta prévia das eleições para 

a reitoria da UFGD e as demandas de cada faculdade. Especificou o caso da FADIRI, que pediu 

aos candidatos pela construção da biblioteca, e o caso da FCA, que pediu, entre outras coisas, 

bolsas, construção de prédios e ampliamento de investimentos. Ao relembrar tais demandas, 

Carlos deixou para a reflexão a viabilidade de execução de tais pedidos tão importantes, mas 

inviáveis diante do cenário atual de corte de gastos construído pelo governo do Bolsonaro. 

Mateus Heindrickson (Economia) salientou novamente a falta de conhecimento da sociedade 

sobre o que acontece nas universidades. Nesse sentido, ressalta a necessidade do diálogo com 

as pessoas. Bárbara Batistotti (DCE) fala sobre a iniciativa Universidade na Rua, aderida por 

35 universidades federais que visam conseguir apoio popular em defesa da universidade 

pública e de qualidade. Jonas Melo (CAPed) coloca o encaminhamento de solicitar a PROP 

para que o ENEPEX ocorra na cidade, e não no campus, a fim de que mais pessoas vejam o 

que ocorre na universidade. Lucas Ortiz (Pós-Graduação) diz que, embora as ações de 

conscientização sobre a importância das instituições de ensino superior sejam importantes, é 

necessário que também haja conscientização dos próprios membros da comunidade 

acadêmica, que às vezes passam a enxergar a universidade como um privilégio e não como 

um direito de todos e todas.  

Pauta 2: Mobilização Nacional em Defesa da Universidade. Carlos introduz a pauta, falando 

sobre o ENE (Encontro Nacional da Educação) 2019, evento em que a ideia e a data da 

mobilização surgiu. No encontro, foi falado que estudantes e profissionais da educação tem o 

dever ficar atentos para os acontecimentos que rodeiam a educação no governo atual. O dia 

15 de maio seria o dia geral de mobilização para estudantes, docentes e técnicos. Allana 

Pedroso (Engenharia de Produção), pensou que passadas em sala e confecção de um zine 

seriam os chamados ideais para o dia 15, dia este em que deveria ocorrer o fechamento da 

Guaicurus. Karine Yumi (DCE) fala sobre a necessidade de todos terem responsabilidade com 

o movimento estudantil, tendo em vista que os cortes afetam a todos, inclusive aqueles que 

ainda não adentraram a universidade. Geovani fala da necessidade de trazer o maior número 

de pessoas para a mobilização. Pedro Andrade (Engenharia Mecânica), concordando com 

Lucas, ressalta a importância do processo ser de dentro para fora, e se dispõe a passar nas 
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salas do bloco de engenharia para falar sobre a paralisação. Fabio (faculdade intercultural 

indígena TEKO ARANDU) comenta sobre os cortes e ações realizadas pelo governo Bolsonaro 

que afetam diretamente a população indígena, e diz que, para além de compor o movimento 

indígena, também quer, como movimento estudantil, participar das mobilizações contra os 

cortes da educação. Ana Paula (Psicologia) dá a ideia de levar a divulgação das pesquisas e 

projetos realizados na UFGD durante as manifestações do dia 15. Iara fala do cronograma do 

DCE, em que consta uma assembleia estudantil no dia 13, preparando-se para a paralisação 

geral dia 15. Iara também sugere a construção de várias atividades de formação política até o 

dia 15. Mateus Heindrickson sugere que as ações sejam em 3 frentes: interna (comunidade 

acadêmica), externa (população geral) e mídias sociais. Lucas, contrapondo Allana, questionou 

a relevância efetividade de fechamento da Guaicurus, visto que possivelmente, a maioria dos 

estudantes não irá para a faculdade esse dia, pois já saberão da paralisação. Rayssa Pedroso 

(CACiSo) salientou o fato de a universidade ser longe fisicamente da cidade e do povo, e a 

necessidade de aproximar. Micael ressaltou a necessidade de as ações serem pensadas de 

forma racional a fim de não serem deslegitimadas pela oposição. Ana também concordou que 

o fechamento da Guaicurus não é a melhor opção, e sim que a atitude correta seria pensar em 

meios efetivos de mostrar a importância de cada curso da universidade para a população. Iris 

sugere uma mobilização no Centro de Convivência para falar do dia 15. Edmar discorda de que 

a mobilização deve ser na praça, e sugere uma mobilização no HU, por exemplo. Maria Júlia 

sugere formação política no dia 14, e ao invés de ir para a praça ou Guaicurus, sugere 

passagem nos bairros, de casa em casa, para falar da importância da universidade e dos cortes, 

com ajuda também dos professores. Lívia Almeida (DCE) sugere realização de aula pública e 

mobilização no final de semana do dia 11 e 12. Mariana Manzato (CAAD) ressalta a importância 

de diálogo com todos os estudantes. Relata que em seu curso (agronomia), o diálogo não é 

fácil, pois muitos estudantes não entendem a importância das paralisações, e são contra, além 

de achar que os estudantes de pós-graduação, por exemplo, não participariam da paralisação 

por terem prazos e pesquisas contínuas. Iara ressalta a necessidade de mobilização dos CAs 

para a realização das atividades, pois são mais capilarizados e podem dialogar de maneira 

mais efetiva com suas faculdades. 

17 CAs aprovaram o calendário de mobilizações 

0 CAs foram contra 

1 CA se absteve (agronomia) 
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Pauta 3: Congresso Estudantil. Carlos introduziu explicando o que é o congresso, para que 

ele serviria, seu tema. Mencionou que nele ocorreria a refundação do DCE-UFGD e a 

aprovação de um novo estatuto. Pediu que os CAs e pessoas que quisessem compor a 

comissão de formulação do novo estatuto se manifestassem: CAs de pedagogia (Jonas), 

relações internacionais (Carlos), psicologia (Sergio), medicina (Lucas Henrique), ciências 

sociais, Allana e Mateus Hendrickson colocaram à disposição. 

 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais nada 

a tratar e nem a relatar, eu, Lara Azambuja, lavro esta ata; a ela está anexada a lista de 

presença e ambas serão divulgadas nos canais de comunicação do DCE-UFGD nos próximos 

dias. 










