
 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

NADA É IMPOSSÍVEL DE MUDAR 

A Gestão 2018 do DCE UFGD está se encerrando, a Chapa Solte a Voz, que assumiu a Diretoria em 

fevereiro deste ano, está terminando seu mandato. Esse período foi de muito trabalho, 

organização, enfrentamento e desafios. Conseguimos construir um DCE ativo que tem atuado pelo 

fortalecimento do Movimento Estudantil e, que se articula, para além dos muros da universidade, 

com os movimentos sociais e populares. 

 

A Chapa Solte a Voz assumiu o DCE acreditando que "nada é impossível de mudar". Antes o DCE 

estava esvaziado, abandonado e distante dos estudantes, hoje, somos uma organização atuante e 

reconhecida na universidade. Agora temos um DCE que dialoga com a sua base, que são os Centros 

Acadêmicos, que promove atividades, campanhas, debates, saraus e festas. Neste ano, o DCE 

também esteve nas ruas em diversos momentos para se colocar ao lado dos movimentos que 

defendem a educação pública e os direitos sociais e nunca deixamos de nos posicionar diante dos 

cenários e contextos políticos. Somos uma organização transparente, com canais de comunicação 

ativos e eficazes. Temos uma autonomia financeira que é fruto do trabalho coletivo dos e das 

estudantes que compuseram e compõe essa gestão. Nos esforçamos para representar os e as 

estudantes da UFGD nos Conselhos Universitários, nas comissões e em todas as instâncias 

possíveis para apresentar suas demandas. 

 

NADA SERÁ COMO ANTES 

Apesar de sabermos que "nada será como antes" e que o Movimento Estudantil da UFGD vai 

avançar, nós reconhecemos que muito ainda precisa ser feito. E que o próximo período será ainda 

mais desafiador para os estudantes e para as universidades públicas. Já tivemos este ano, ameaças 

à nossa liberdade e à autonomia universitária, empreendidas por grupos políticos que atendem aos 

interesses de privatização da educação pública e ao desmonte dos direitos sociais. Além de que, 

continuamos a ter problemas estruturais graves na UFGD e que refletem essa ameaça de 

sucateamento da educação pública. Continuamos a ter problemas com o transporte público, com a 

assistência estudantil, com a burocracia, temos obras paralisadas, interrompimento e corte nas 



 

 

bolsas, sofremos com a violência dos assédios, entre outros problemas que continuam existindo 

permeando no nosso cotidiano na universidade.  

 

SEGUE A LUTA 

Nesse próximo período, os e as estudantes não poderão deixar de defender a educação pública, 

não poderão recuar na defesa do ensino de qualidade, da extensão e da pesquisa. Vamos precisar 

ficar firmes na luta contra os retrocessos, que já vinham sendo aplicados pelas políticas neoliberais 

do governo Temer e, que agora, são reforçados pelos anúncios e pretensões do presidente eleito, 

Bolsonaro. 

 

Precisaremos resistir às ameaças autoritárias e de retrocessos nos direitos conquistados. 

Precisaremos continuar a lutar por políticas de assistência estudantil eficazes para combater a 

evasão. Precisaremos continuar debatendo temas como: saúde mental, moradia, creche, 

transporte público e alimentação na universidade. E precisaremos continuar a defender as 

liberdades de ser, de se manifestar e de se organizar coletivamente enquanto movimento social. 

 

CONSTRUIR O PRESENTE E DISPUTAR O FUTURO 

Temos muitas tarefas! E para isso, precisamos nos organizar, precisamos nos juntar e fortalecer o 

Movimento Estudantil! A luta não pode parar!  É necessário construir o presente e disputar o nosso 

futuro, tendo esperança que através da organização política coletiva podemos mudar esse cenário 

de pessimismo que atinge as perspectivas da juventude no Brasil. É por isso que a “Chapa 

Embarque na Luta” se coloca na disputa pela gestão do DCE UFGD 2019, com propostas de dar 

continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, para resistir por nenhum direito a menos, para 

fortalecer o Movimento Estudantil e a luta social e para avançar nas conquistas dos e das 

estudantes. 

 

 

EMBARQUE NA LUTA! 

 

 

Dourados – MS, 24 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

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. Serão propostas ações 

de captação de recursos para o DCE, 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, proposta que não foi possível realizar em 2018. 

 

Gestão horizontal, participativa e democrática: Garantir que a organização interna da diretoria do 

DCE funcione estimulando a autonomia de cada equipe temática para propor ações. Assim como, 

tendo como princípio a horizontalidade, a proatividade e o trabalho coletivo e solidário no 

desenvolvimento das ações e tarefa. Outro princípio primordial é o da democracia direta nos 

processos de decisão, o que não exclui o esforço coletivo pelo consenso. 

Refundar o DCE: Realizar junto aos Centros Acadêmicos um Congresso Estudantil na UFGD no 

início de 2019 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: Continuar a captar recursos financeiros através da organização de eventos e 

festas, assim como, através da venda de produtos (camisetas, etc) e da prospecção de parcerias 

para garantir a autonomia da entidade e para investir nos projetos e ações do DCE. 

Transparência: Continuar a prestar contas mensalmente a respeito de todas as movimentações 

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

Representatividade: Continuar garantindo 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 continuarmos construindo um DCE de diálogo e que esteja presente na rotina dos 

acadêmicos, vamos intensificar nossa duas frentes principais de comunicação: a Comunicação com 

os Centros Acadêmicos e a Agitação e Propaganda. Para isso precisamos reforçar ações que 

efetivem a comunicação da entidade para que os estudantes, além de receberem as informações, 

se sintam parte dos processos. 

 



 

 

Comunicação Social: Dar continuidade ao uso efetivo das mídias de comunicação social do DCE: 

Site, Facebook, Instagram e E-mail. Esses canais permanecerão como plataforma para divulgação 

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

Informação Acessível: Coordenar a construção de um material específico a ser entregue na 

recepção aos calouros/as com informações importantes – de estudante para estudante – sobre a 

universidade. Reformular a ideia do Canal do DCE para que ele sirva como espaço de comunicação 

que leve aos estudantes informações importantes sobre a universidade, assim como exposições 

temáticas e a divulgação de atividades e ações do DCE. 

Apoio aos Centros Acadêmicos: Apoiar as ações, atividades e eventos realizados pelos Centros 

Acadêmicos promovendo, inclusive, a aproximação e o intercâmbio entre os CAs para que estes 

compartilhem entre si as diferentes experiências de gestão e ações políticas que desenvolvem  

 

 

3. FORMAÇÃO POLÍTICA 

 

Pretendemos fortalecer a Formação Política, tanto internamente - para oferecer instrumentais de 

análise que permitam orientar as ações políticas do DCE - quanto para além, atingindo os Centros 

Acadêmicos e demais estudantes, através de debates coletivos, com o objetivo de construir um 

Movimento Estudantil forte, amplo, combativo e unido frente aos desafios impostos pela 

sociedade capitalista. Os espaços de formação devem animar a insurgência de novos lutadores e 

lutadoras sociais que almejam uma educação emancipadora. 

 

Criticidade: Promover cursos de formação política junto à comunidade universitária e também 

externa com o objetivo de fomentar o pensamento crítico. 

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

públicas, 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. 

Fortalecimento da base: Promover atividades de formação política e materiais para os Centros 

Acadêmicos, assim como incentivar a criação de CAs em que cursos que ainda não tem entidade de 

representação estudantil. 

Articulação política: Promover articulação política com o Movimento Estudantil universitário de 

outras universidades e do Brasil, assim como, com o movimento secundarista, para além, de 

movimentos sociais, populares e sindicais. Construir uma agenda de discussões e ações pela defesa 

da universidade pública e pelo enfrentamento às ameaças de sucateamento e retirada de direitos 

sociais. 

Formação política nas escolas: Promover aproximações e articulações para realização de ações de 

formação política nas escolas do ensino básico e médio que visem o fomento da consciência crítica 



 

 

na juventude e, assim, atuar contra as iniciativas de cerceamento da liberdade de expressão, 

empreendidas através de projetos como o Escola Sem Partido.  

 

 

4. ACESSO E PERMANÊNCIA 

 

Precisaremos continuar a lutar pela garantia à permanência dos estudantes na universidade e 

contra a evasão, bem como, para promover ações que visem a democratização do acesso, 

compreendendo que acesso e permanência são bandeiras históricas do Movimento Estudantil. Nos 

comprometemos a continuar reivindicando junto à Reitoria e a PROAE (Pró-reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis) o acesso dos estudantes às políticas de assistência estudantil. 

Lutaremos para garantir a concretização de conquistas que tivemos no último ano (Auxílio Creche, 

Auxílio Saúde Emergencial, Auxílio Xerox, Auxílio Cultura e a construção do Projeto da 

Brinquedoteca para filhos/as de estudantes e trabalhadores do noturno). Pretendemos priorizar 

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: Continuar a debater a assistência estudantil com os/as 

estudantes, assim como, com a PROAE, acompanhando e fiscalizando a prestação de contas dos 

programas de assistência e participando 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: Continuar a reivindicar a ampliação e melhoria da estrutura de atendimento da PROAE e 

seus processos, atentando para um atendimento mais humanizado, igualitário e eficaz que leva em 

consideração a necessidade de melhores condições de trabalho para os profissionais desta pró-

reitoria. 

Moradia Estudantil: Estabelecer diálogo com a Comissão Representativa da Moradia Estudantil, 

algo que não foi possível em 2018, 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: Continuar a fiscalizar o funcionamento do Restaurante Universitário, 

cobrar pela transparência da sua gestão e pressionar pelo cumprimento da qualidade do serviço 

prestado para os/as estudantes e acompanhar a obra de expansão do R.U. 

Transporte Público: Continuar a reivindicar a melhoria das condições do transporte público, bem 

como fiscalizar a prestadora deste serviço, dialogando com os órgãos 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 linhas e menos 

lotação, através das demandas apresentadas pelos estudantes. 

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

demandas e somar nas reivindicações de ampliação e melhoria desse serviço. Lutar para garantir a 

efetivação do Auxílio Creche no próximo ano (proposta da PROAE) e para efetivar a construção do 

projeto da instalação de uma brinquedoteca na unidade II para filhos e filhas de estudantes e 

trabalhadores do noturno. 

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. Lutar para garantir a efetivação do Auxílio Saúde 

Emergencial no próximo ano (proposta do DCE para o orçamento da UFGD). 

Saúde Mental: Continuar promovendo e apoiando 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/as estudante calouros/as. Para além disso, reivindicar que a PROAE 

desenvolva ações de divulgação de informações sobres os processos e políticas de assistência 

Especificidades: Continuar a reivindicar melhorias no auxílio prestado aos cursos de pedagogia de 

alternância, 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. Se posicionar contrários a qualquer iniciativa de cortes ou redução de 

recursos nos programas de assistência estudantil para estudantes indígenas, como já ocorreu em 

2018. 

Campanhas de conscientização: promover campanhas de conscientização sobre temas relevantes 

como saúde mental e enfrentamento de opressões na comunidade acadêmica e fortalecer a luta 

contra todas as manifestações da violência, do preconceito, do ódio e do assédio na universidade.  

Democratização do Acesso: Buscar ações para a comunidade que objetiva ingressar na 

universidade, como por exemplo, apoiar iniciativas de cursinho popular, como o cursinho da ADUF-

Dourados e promover debates no sentido de democratizar o ensino público, assim como sobre 

temas como as cotas, a fim de romper as limitações entre a comunidade acadêmica e as camadas 

populares da cidade. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Integração 

 

Pretendemos realizar e apoiar projetos que visem a interação entre todos os universitários. Este 

eixo será responsável por incentivar atividades dentro do espaço da universidade, inclusive no 

espaço do DCE, aberto a todos e todas, com temáticas culturais, artísticas e esportivas para que 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: Estabelecer diálogo 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 e de ações que visem o apoio aos 

estudantes que praticam esportes, inclusive nos times oficiais da universidade. 

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. Promover a realização da segunda edição da Calourada Unificada, dessa vez 

em parceria com os Centros Acadêmicos. 

Ocupar o espaço do DCE: Continuar a 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 mais esforços para a emissão eficaz 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. 
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