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CHAPA MARIA QUITÉRIA 
 
———————————————— 
 
LEMA: DE ACADÊMICOS E PARA OS ACADÊMICOS DA UFGD 
 
MISSÃO:  Colocar os interesses dos acadêmicos em primeiro lugar, sempre! 
 
———————————————— 
 
MOTIVAÇÃO DO NOME 
 
Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher brasileira a participar de uma unidade 
militar nacional, que serviu como voluntária nas tropas armadas pela independência 
do Brasil. Após ter seu desejo de alistamento para serviço junto às tropas que 
lutariam contra Portugal negado por seu pai, Maria Quitéria fugiu, cortou os cabelos, 
se vestiu como homem e, sob o codinome de Soldado Medeiros, lutou junto aos 
demais, sendo, após a descoberta de seu disfarce, efetivada como membro da 
tropa, passando a ter um saiote em seu uniforme, graças a suas exemplares 
habilidades e disciplina. Algum tempo depois da independência, foi condecorada por 
D. Pedro I com a Imperial Ordem do Cruzeiro, grau cavaleiro. 
 
Maria Quitéria mostra para nós a importância de lutar pelo que cremos e fazer o 
possível para a defesa de nossos valores, ainda que o autoritarismo tente nos deter. 
Ademais, temos em Maria Quitéria uma mulher guerreira e que após muito esforço 
teve seu trabalho reconhecido, história parecida com a de muitas das discentes da 
UFGD, que lutam no cotidiano pela sua formação. Contudo, se nem todas foram 
agraciadas com o reconhecimento, a chapa que homenageia a heroína da 
independência buscará não só dá-las voz e representatividade, mas também 
demonstrar a gratidão que por vezes falta no espaço acadêmico. 
 
———————————————— 
 
PRINCÍPIOS, VALORES E PROPOSTAS 
 
Temos na nossa chapa o princípio da liberdade como centro da nossa ideia de 
gestão e, portanto, como algo a ser respeitado por todos no contexto acadêmico. 
Cremos na coexistência de todos os saberes e correntes de pensamento, para que 
haja sempre o debate e a formação crítica do indivíduo. Queremos um pluralismo na 
prática, não só no discurso. Algumas das pautas da nossa chapa são: 
 
- Garantir padrão de qualidade na gestão universitária; 
- Cobrar maior engajamento com a formação acadêmica por parte da universidade; 
- Exigir da universidade a garantia efetiva da integridade mental e física dos 
acadêmicos; 
- Cobrar soluções para as demandas que envolvam acadêmicos em relação a 
pedidos protocolados nas coordenações de cursos e/ou direções de faculdades que 
se arrastam causando aos acadêmicos insegurança pela demora na decisão 
pleiteada; 
- Combate ao assédio sexual e/ou moral na comunidade acadêmica; 



- Lutar por melhoras na segurança do campus (iluminação, monitoramento e maior 
circulação pelos blocos dos agentes de segurança); 
- Urbanizar os espaços dos blocos do campus e entre eles; 
- Reestruturar e reformar de forma completa as instalações do DCE para que se 
garanta o uso do espaço para o fim ao qual se propõe um diretório; 
- Legalizar juridicamente o DCE para fins de captação de recursos, firmar 
convênios, solicitar emendas parlamentares, etc; 
- Regularizar a cedência da atual sede do DCE por meio da firmação de um contrato 
com a UFGD; 
- Elaborar estudos técnicos para instalação de um hotel de trânsito para estada dos 
acadêmicos; 
- Solicitar uma área, em comodato, junto à Reitoria da UFGD para a futura sede do 
DCE e Centros Acadêmicos; 
- Solicitar a criação de uma quadra poliesportiva próxima ao CDR para a prática 
esportiva dos acadêmicos dos blocos próximos; 
- Implantar um serviço de xerox para acadêmicos regulares; 
- Criar uma comissão de fiscalização e avaliação das ferramentas de ensino, tais 
como livros e materiais de laboratório; 
- Cobrar a manutenção da qualidade do Restaurante Universitário e participar da 
promoção de melhoras na estrutura; 
- Buscar melhorias no transporte universitário, incluindo reforma dos pontos de 
ônibus da linha L12 - Cidade Universitária; 
- Elaborar estudos técnicos para a instalação de abrigo nos pontos de ônibus da 
linha L12, nos moldes do projeto da Prefeitura de Cuiabá/MT, em parceria público-
privada; 
- Cobrar explicações da Reitoria da UFGD sobre as obras paradas e quais medidas 
estão sendo tomadas para suas retomadas; 
- Buscar o efetivo apoio institucional aos bolsistas e ampliar a oferta de bolsas; 
- Cobrar da Reitoria da UFGD um boletim bimestral de atividades da gestão e 
aplicação dos recursos, com transparência; 
- Solicitar a melhoria da internet da UFGD em quaisquer pontos das duas unidades, 
por meio da instalação de mais roteadores. 
- Elaborar estudos para a criação e implantação de um jornal do DCE para 
divulgação das atividades do DCE, CA's, Atléticas e com participação dos 
acadêmicos. Informação de acadêmico para acadêmico; 
- Firmar parceria entre o DCE-UFGD e o Núcleo de Atividades Indígenas (NAIN); 
- Organizar e/ou apoiar eventos culturais de realização pelos próprios acadêmicos 
indígenas; 
- Garantir que o indígena seja porta voz de si mesmo. 
  
Além disso, a chapa propõe a organização de novos eventos, esporádicos ou 
periódicos, tais como: 
 
- Cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros; 
- Criação do “Dia DCE - Dia da Cultura Estudantil”, com concursos e apresentações 
artísticas, tais como concertos musicais, competição nas áreas de fotografia, poesia, 
pintura e outras artes; 
- Incentivo e criação de curso sobre orçamento e gestão pública, para que cada 
acadêmico seja um fiscal e possa ter condições de exercer sua cidadania, 
defendendo a Universidade Pública, no que tange sua autonomia de gestão 



financeira; 
- Realização de um evento desportivo denominado “Olimpíada Acadêmica” a cada 
dois anos. 
 
———————————————— 
 
DAS DIRETORIAS CRIADAS: 
 
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: será a responsável por tratar de 
quaisquer assuntos que envolvam os discentes representados pelo DCE e o 
relacionamento deles com as instituições externas à universidade; 
 
DIRETORIA DE ESPORTES: será a responsável pelas realizações desportivas 
vinculadas à chapa, sejam elas independentes ou com eventuais parcerias com 
associações atléticas acadêmicas da UFGD; 
 
DIRETORIA DE EVENTOS: será a maior responsável pela organização dos eventos 
da diretoria, atuando em consonância com as deliberações das demais diretorias e 
buscando ações que sejam de benefício aos discentes, por meio do apoio a 
eventuais eventos cuja organização não seja vinculada ao DCE-UFGD;  
 
DIRETORIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS: composta exclusivamente por 
acadêmicos indígenas da graduação, será a diretoria que representará diretamente 
a considerável porção indígena que forma o corpo discente da universidade, 
apresentando suas lutas, pautas, planos de ação, etc. Visando a garantia efetiva de 
dar voz aos indígenas nas discussões que os envolvam. 
 
———————————————— 
 
Por fim, a Chapa Maria Quitéria afirma seu compromisso inegociável com a 
democracia e a liberdade e afirma que lutará por uma universidade sem a 
institucionalização da política partidária, pois preza pela pluralidade de ideias, 
pluralidade essa que, inclusive, é notada nos seus próprios membros. 
Tendo a liberdade como premissa, a chapa repudia toda e qualquer manifestação 
de preconceito e discriminação e promoverá, dentro da universidade, o respeito à 
liberdade de consciência. 
A chapa, por fim, não terá vínculo político partidário. Quaisquer vinculações de seus 
membros representam uma visão pessoal, a qual qualquer acadêmico tem direito a 
ter, e não uma posição da Chapa Maria Quitéria, que há de tratar dos assuntos 
políticos, sim, mas sem amarras partidárias ou ideológicas invioláveis. 


