
 

CHAPA SOLTE A VOZ - DCE UFGD 2018 

 

PLANO DE GESTÃO 

 

 

A Chapa “Solte a voz” apresenta uma candidatura ao Diretório Central dos e 

das Estudantes da UFGD para o mandato 2018 com o objetivo de reconstruir essa 

entidade e de enfrentar o desmonte da educação pública. Mais uma vez, o movimento 

estudantil se coloca na responsabilidade de tornar o DCE um espaço ativo de 

mobilização e participação, capaz de enfrentar os desafios que se apresentam no 

cenário atual. Somos estudantes de vários cantos e cursos da UFGD, com várias 

histórias e bagagens. Somos filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. O que 

nos une é o anseio de construir uma universidade cada vez mais nossa, cada vez 

mais inclusiva e comprometida com a transformação da sociedade. 

Queremos, juntos e juntas, reconstruir o DCE da UFGD. Fazer com que a 

existência dele faça sentido e tenha importância para os/as estudantes. Queremos 

que ele seja um espaço de integração, de cultura, de arte, de esporte, de formação 

política e de luta! Queremos um DCE que celebre a diversidade da universidade e 

que também enfrente as opressões. Um espaço coletivo, participativo e que não fuja 

do seu compromisso: sempre defender os e as estudantes. 

Somos chapa única neste processo eleitoral, fato que nos impõe mais 

responsabilidades, no sentido de que precisamos construir um movimento de 

mobilização e de articulação capaz de alcançar uma diversidade grande de 

estudantes, cursos e faculdades. Sendo assim, apresentamos abaixo as principais 

propostas do desta chapa e desde já convidamos a toda a comunidade para contribuir 

com sugestões e críticas: Solte a voz! 

 

 

1. Administração 

  

A administração irá trabalhar com a organização interna do DCE, garantindo que ele 

funcione através da participação horizontal e democrática de seus/suas integrantes 

para romper com a verticalização e a burocratização dos processos. Cabe a este 

grupo a tarefa de propor ações de captação de recursos para entidade, assim como 

a divulgação periódica de boletins e prestações de contas. Para além disso, uma das 

prioridades é construir um Congresso Estudantil para refundar o DCE, montar um 

novo Estatuto e garantir a legitimidade da entidade. 

  

Gestão horizontal, participativa e democrática 

Garantir que a organização interna da diretoria do DCE funcione organicamente 

através de seus Grupos de Trabalho seguindo os princípios da autonomia de cada  

 

 



 

 

um para propor ações, assim como da horizontalidade no desenvolvimento dessas 

ações e da democracia direta nos processos de decisão. 

  

Refundar o DCE  

Realizar junto aos Centros Acadêmicos um Congresso Estudantil da UFGD para 

debater a construção de um novo estatuto para o DCE, a fim de definir o caráter desta 

entidade como uma verdadeira e sólida ferramenta de luta do movimento estudantil. 

  

Captação de recursos 

Captar recursos financeiros através da organização de eventos e festas, assim como, 

através da venda de produtos e da prospecção de parcerias para garantir a autonomia 

da entidade e para investir nos projetos e ações do DCE. 

  

Transparência 

Prestar contas mensalmente a respeito de todas as movimentações financeiras da 

entidade, assim como garantir o acesso aos seus documentos (atas e outros). 

  

Representatividade 

Garantir que o DCE esteja sempre em contato com os órgãos colegiados da 

Universidade (COUNI, CEPEC, Conselho de Curadores, Comissões) e em todos os 

demais órgãos necessários para que os interesses dos estudantes sejam 

representados e defendidos.  

 

 

2. Comunicação 

 

Para construirmos um DCE de diálogo, que esteja presente na rotina dos acadêmicos, 

vamos trabalhar com duas frentes principais de comunicação: a Comunicação com 

os Centros Acadêmicos e a Agitação e Propaganda. Para isso precisamos investir em 

ações que efetivem a comunicação da entidade para que os estudantes, além de 

receberem as informações, se sintam parte dos processos. 

 

Informação Acessível 

Ativar as mídias de comunicação social do DCE e utilizadas efetivamente (facebook, 

e-mail). Criar o Site do DCE para que sirva de plataforma para divulgação de agendas, 

ações, eventos da entidade e de parceiros, documentos e etc. 

 

Informação Acadêmica 

 

 

 

 

 

 



 

Criar um Portal de Informações Acadêmicas no Site do DCE com informações 

relevantes sobre os processos burocráticos da universidade, normas, regimentos, 

regulamentos e etc. 

 

Agitação e Propaganda 

Apoiar as ações, atividades e eventos realizados pelos Centros Acadêmicos. 

 

Comunicação Social 

Criar uma Agenda de Atendimento Presencial ao público com horários previamente 

definidos e divulgados e criar também a Ouvidoria dos Estudantes para receber suas 

demandas de forma mais eficaz e rápida (via Site, Telefone, WhatsApp).  

Criar um Informativo do DCE para divulgar as atividades e ações realizadas pela 

entidade, assim como calendário de eventos e prestação de contas da entidade. 

Criar, junto com os demais eixos, um Manual do Calouro com informações 

importantes - de estudante para estudante -  sobre a universidade. 

 

 

3. Formação Política 

 

Propomos que o eixo de Formação Política seja um espaço de debate coletivo, com 

o objetivo de construir um movimento estudantil forte, amplo, combativo e unido frente 

aos desafios impostos pela sociedade capitalista. Pretendemos construir um espaço 

autônomo, desde as bases, que tenha poder de mobilização para alcançar suas 

próprias conquistas. Em suma, um espaço para novos lutadores e lutadoras sociais 

que almejam uma educação emancipadora. 

  

Criticidade 

Promover cursos de formação política junto à comunidade universitária com o objetivo 

de fomentar o pensamento crítico. 

 

Diálogo 

Criar espaços de diálogos coletivos como: rodas de conversa, cine-debates e outros, 

objetivando promover a articulação, integração e ação com outros movimentos 

sociais. 

 

Participação 

Propor e criar instâncias participativas de debates (Congresso, Conferência, Fóruns 

etc.) para diagnosticar as demandas da comunidade universitária e apontar caminhos 

para a transformação de sua realidade. 

 

 
 

 

 



 

 

4. Acesso e Permanência 

 

O Núcleo de Acesso e Permanência visa fornecer respaldo aos acadêmicos para 

garantir a permanência na universidade, bem como, para promover ações que visem 

a democratização do acesso, compreendendo que acesso e permanência são 

bandeiras de responsabilidade social do DCE. Esta chapa se compromete a 

reivindicar junto à Reitoria e a PROAE (Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e 

Estudantis) a garantia dos direitos de permanência através das políticas de 

assistência estudantil. Priorizando ações e projetos que visam melhores condições 

financeiras, de saúde mental e física, de transporte e etc. Dessa forma propomos um 

diálogo aberto com toda comunidade estudantil, com a reitoria e demais órgãos. 

Permaneceremos! 

 

Debater a assistência estudantil 

Construir uma agenda de discussões sobre a assistência estudantil com intuito de 

levar demandas dos beneficiários até a PROAE. Acompanhar e fiscalizar a prestação 

de contas dos programas de assistência e participar ativamente dos processos de 

construção do orçamento.  

 

Desburocratização e Acesso 

Lutar pela democratização do acesso à assistência através da desburocratização dos 

processos e da prestação de informações sobre os direitos dos/as estudantes 

(PNAES, Regulamentos, recursos e editais). 

 

Estrutura 

Reivindicar a ampliação e melhoria da estrutura de atendimento da PROAE e seus 

processos, atentando para um atendimento mais humanizado, igualitário e eficaz. 

 

Moradia Estudantil 

Dialogar com a Comissão Representativa da Moradia Estudantil, assim como apoiar 

suas demandas e buscar melhorias na facilitação do acesso à moradia, assim como 

discutir e problematizar as normas, proibições e regulamentos. 

 

Situações emergenciais  

Lutar por mais assistência e agilidade nos processos de casos emergenciais, por 

exemplo, de estudantes que precisam se alojar quando recém ingressam na 

universidade, assim como, daqueles que precisam de auxílio financeiro emergencial 

 

Restaurante Universitário 

Fiscalizar o funcionamento do Restaurante Universitário,  cobrar pela transparência 

da sua gestão e pressionar pelo cumprimento da qualidade do serviço prestado para 

os e as estudantes. Acompanhar as obras de expansão do R.U. 

 

 



 

 

 

Transporte Público 

Reivindicar a melhoria das condições do transporte público, bem como fiscalizar a 

prestadora deste serviço, dialogando com os órgão públicos responsáveis e a 

Comissão de Transporte da UFGD, principalmente na pauta do aumento da tarifa, 

nos manifestando contra a precarização desse serviço e o seu alto custo, exigindo 

mais ônibus e menos lotação. 

 

Creche 

Dialogar com a Associação de Pais e Mestres do CEI-UFGD, para compreender suas 

demandas e somar nas reivindicaćões de ampliação e melhoria desse serviço. 

 

Assistência médica 

Reivindicar e apoiar projetos de assistência aos estudantes em termos de saúde 

preventiva, bem como emergencial, através da garantia do funcionamento efetivo e 

amplificado da Unidade de Suporte a Urgência.  

 

Saúde Mental 

Promover e apoiar ações que debatam os temas de saúde mental e qualidade de vida 

na universidade com enfoque em condicionamentos e problemas do meio 

universitário que podem afetar a saúde das pessoas. Para além disso, propor em 

conjunto com os órgãos competentes, atividades de suporte e auxílio aos estudantes 

com quadros psíquicos complexos, visto que o ambiente acadêmico não oferece 

acessibilidade a esses casos, buscando assim, pela compreensão da comunidade 

acadêmica (estudantes e servidores) e a humanização dos e das universitárias em 

relação a esses temas. 

 

Informação  

Atuar por uma maior divulgação dos programas de bolsas e auxílios para facilitar o 

acesso, principalmente para os estudante calouros. Para além disso, reivindicar que 

a PROAE desenvolva ações de divulgação de informações sobres os processos e 

políticas de assistência. 

 

Especificidades 

Reivindicar melhorias no auxílio prestado aos cursos de pedagogia de alternancia  

como a LEDUC e o TEKO ARANDU, a fim aumentar a acessibilidade a esses 

estudantes, respeitando suas demandas e promovendo uma maior visibilidade para 

eles diante da comunidade acadêmica. 

 

Valorização acadêmica 

Promover a divulgação de trabalhos e pesquisas produzidas por estudantes da 

UFGD, afim de valorizar a produção acadêmica e motivar a produção do 

conhecimento comprometido com a emancipação. 

 



 

 

 

Democratização do Acesso 

Buscar ações (informação, cursinhos, etc) para a comunidade douradense que 

objetiva ingressar na universidade, promovendo ações externas que democratizam o 

ensino público, a fim de romper as limitações entre a comunidade acadêmica e as 

camadas populares da cidade. 

 

 

5. Integração 

 

A Integração terá como finalidade o desenvolvimento de projetos que visem a 

interação entre todos os universitários, independente de faculdades e cursos. Este 

eixo será responsável por incentivar atividades dentro do espaço da universidade, 

aberto a todos e todas, com temáticas culturais, artísticas e esportivas. Propomos que 

através de ações como festivais, performances e campeonatos as experiências na 

universidade se tornem mais inclusivas e prazerosas a fim de que o contato com a 

diversidade de saberes estimule nossa consciência de coletividade dentro do espaço 

universitário.  

 

Esportes 

Dialogar com o setor de esportes na universidade para que seja possível melhorar a 

organização dos horários de treinos, por exemplo, tornando-os mais acessíveis aos 

estudantes do período noturno. Reivindicar pela disposição de um período no 

Calendário Acadêmico da UFGD para a realização dos Jogos Abertos para evitar que 

essa competição se choque com as demais atividades acadêmicas. Para além disso, 

atuar pela ampliação da divulgação de bolsas, atividades e assuntos relacionados à 

prática esportiva. 

  

Recepção de calouros e calouras  

Construir uma programação de recepção aos calouros e calouras, juntamente com os 

demais eixos, e promover atividades culturais, como por exemplo, um sarau de 

recepção. Defender uma recepção inclusiva e saudável negando e denunciando 

práticas de opressão e violência. 

 

Ocupar o espaço do DCE 

Estimular a utilização do espaço do DCE para a realização de atividades artísticas, 

tais como oficinas, debates e etc. 

 

Valorização de trabalhos artísticos 

Incentivar e organizar eventos com foco musical/teatral na universidade e, através 

destes, divulgar os trabalhos dos e das estudantes do curso de Artes Cênicas e de 

demais estudantes que tenham ocupações nesses ramos. 

 

 



 

 

 

Meia-entrada 

Empreender esforços para a emissão do documento de identificação estudantil 

(carteirinha de estudante) a um preço acessível para promover o acesso dos e das 

estudantes à atividades culturais. 

  

Diversidade 

Estimular eventos e ações que tenham como temática principal assuntos referentes 

à diversidade sexual e cultural. 

 

Debates 

Debater e dialogar, através de grupos de estudo, temas atuais que estejam ligados à 

cultura e à arte. 

 

 

 

GESTÃO AMPLIADA 

 

A Chapa “Solte a voz” quer construir um DCE participativo, horizontal e democrático. 

Para isso propomos uma estrutura de organização interna diferenciada, é a Gestão 

Ampliada. Atualmente compõe a Gestão Ampliada da Chapa “Solte a voz” 36 

estudantes de 15 cursos diferentes, temos 10 faculdades da UFGD representadas 

neste grupo. Ter uma gestão com esse número considerável de pessoas de diversos 

lugares e que estejam comprometidas com a construção da chapa desde à campanha 

é uma das nossas ações para tornar o DCE realmente ativo e evitar seu 

esvaziamento. 

 

Na gestão ampliada não existem cargos, mas sim Grupos de Trabalho que deverão 

propor e desenvolver atividades e tarefas de acordo com a sua área de atuação. 

Apresentamos abaixo esses grupos e os/as estudantes que os compõe: 

 

Comunicação 

Iara Cardoso (Geografia) 

Juciano R. Professor (Letras) 

Livia Almeida (Medicina) 

Euller Peixoto (Letras) 

Renata Estigarriba Borba (Ciências Sociais) 

Luis Katarino (Ciências Sociais) 

Flavio Henrique (Ciências Sociais) 

Michelli Palmeira (Psicologia) 

Guigas Lemes (Artes Cênicas) 

 

Administração 

Carlos Eduardo Gonzaga (Relações Internacionais) 



 

 

 

Franklin Schmalz (Relações Internacionais) 

Rodrigo Bernardes (Agronomia) 

Filipe Maldonado (Engenharia de Computação) 

Matheus Silva Pinto (Engenharia de Computação) 

 

Formação Política 

Marco Henrique S. Pereira (Direito) 

Hamilton Bonfim (História) 

Ana Elisa Rodrigues (Relações Internacionais) 

Leticia Espadim (Relações Internacionais) 

Karine Yumi Maeda (Geografia) 

Eliane Favalessa (Biologia) 

Sheila Nunes (Ciências Sociais) 

 

Acesso e Permanência  

Leticia Lopes (Nutrição) 

Eduarda Matoso (Relações Internacionais) 

Aline Brum (Ciências Biológicas) 

Matheus Cabreira (Direito) 

Mateus Santos (História) 

Lara (Medicina) 

Elaine Silva (Licenciatura em Educação no Campo) 

 

Integração 

Leticia Caroline Barbosa Bezerra (Engenharia Civil) 

Edgar Vinícius Cristaldo Vilhalba (Engenharia Civil) 

Leticia dos Santos de Jesus (História) 

Julia Ferreira de Jesus (Relações Internacionais) 

Maria Augusta Haddad (Química) 

Ludmila Lopes (Artes Cênicas) 

Lucas Souza (Medicina) 

Rodrigo B. Rodrigues (Agronomia) 

 

 

 

ENTRE EM CONTADO COM A GENTE! 

E-mail: solteavozdce@gmail.com 

Facebook: @solteavoz 

 

mailto:solteavozdce@gmail.com

