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No dia 12 de março de 2020 às seis horas e trinta minutos deu início a primeira chamada da                   
Assembleia Geral convocada pelo Diretório Central dos Estudantes da UFGD, e sendo o             
quórum de 2% de alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, não foi             
atingido o quórum para realizar a Assembleia de modo deliberativo. Às dezessete horas e              
dez minutos foram fechadas as inscrições. Sendo feita a segunda chamada e também não              
atingindo o quórum, a Assembleia Geral se deu em caráter consultivo. Karine Yumi (DCE)              
apresentou a composição da mesa, integrando também Jonas Melo (DCE) e Ana Elisa Rola              
(DCE). Foram fornecidos esclarecimentos quanto ao funcionamento da Assembleia e aberto           
discussão da pauta única; Paralisação de 18 de março. Ana Elisa iniciou a discussão              
fazendo um repasse da reunião da comissão de organização do ato 18M. Adrian (Ciências              
Sociais) deu esclarecimentos quanto à ocupação da escola estadual Presidente Vargas em            
2015. Gabriela (Pedagogia) fez sua fala apresentando o Coletivo NegrAção. Vitor Dantas            
(Geografia) complementou a fala anterior falando sobre o histórico de construção do            
Coletivo NegrAção. Ana Walkilaine (Química) fez sua fala lamentando a quantidade de            
pessoas presentes na Assembleia, e reforçou que é necessário mais vigor nas ações de              
resistência. Matheus (Ciências Econômicas) avisou que a intervenção que está          
acontecendo na Faculdade de Educação tem possibilidade de se repetir na Faculdade de             
Ciências Econômicas, e adicionou a sua fala a imobilização dos movimentos sociais na             
resistência da intervenção na UFGD, e alertou sobre a possibilidade da mobilização do 18M              
ser responsabilizada pela propagação do novo Corona Vírus. Vítor Dantas reforçou que o             
Coletivo NegrAção aderiu ao movimento 18M. Matheus Castro (Medicina), em sua fala,            
denunciou a ausência de negros e negras e pessoas indígenas no curso de Medicina e               
reforçou a importância das cotas na Universidade, dizendo que a primeira estudante de             
Medicina indígena havia entrado em 2020. Ana Elisa, em resposta ao Matheus (Ciências             
Econômicas), repassou que a questão de propagação do Novo Corona Vírus foi discutida             
na reunião da comissão organizadora e foi considerado irrelevante considerando a situação            
atual da contaminação em Dourados mas que o comitê poderia ponderar mais sobre esta              
questão. Karine, complementando a fala da Ana Elisa, ressaltou a importância da            
mobilização considerando os ataques que tem ocorrido. Matheus (Ciências Econômicas),          
em resposta, disse que não deseja que o ato não aconteça, mas que seja considerado os                
empecilhos que possam ocorrer, e ainda reforçou que existe sim uma imobilização. Adrian             
sugeriu que o DCE conduzisse uma passada nas salas de aula das escolas municipais e               
estaduais para conscientizar os e as estudantes sobre o ato 18M e sobre a conjuntura               
nacional do país. Jee (Geografia) fez uma fala denunciando o atraso na concessão de              
bolsas de auxílio e permanência, e a situação precária da moradia estudantil, e solicitou que               
o DCE acompanhasse de perto o caso. José (Geografia) fez uma fala concluindo que a luta                
do 18M é contra casos concretos de ataques a educação pública e é necessário um ato                
contundente contra a intervenção na UFGD. Jonas, em resposta ao Jee, avisou sobre a              



atuação do DCE sobre a questão da moradia estudantil e garantiu que será acompanhado              
com atenção o caso da moradia e das bolsas não concedidas. Karine fez uma fala dando                
resposta às propostas feitas e convidando os estudantes para o ato no dia 18 de março.                
Mirela (FACALE) pediu que fosse acompanhado os atos conservadores na Universidade.           
Gabriela (Pedagogia) reforçou a questão das bolsas que ainda não foram concedidas. Às             
vinte horas e dez minutos, Karine, convidando todos os estudantes novamente para o ato,              
deu como encerrada a Assembleia Geral. Sem mais, eu, Jonas da Silva Melo, lavro esta               
ata. 

 


