
 
 

RESOLUÇÕES APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL 
 

 

1- EDUCAÇÃO 

 

 Fomento de debates sobre políticas afirmativas, incluindo o debate das cotas raciais 

e da permanência estudantil; 

 

 Não aos cortes de verba da educação; 

 

 Lutar por uma Universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente 

referenciada; 

 

 Democratização dos espaços deliberativos da Universidade e na forma de escolha de 

seus dirigentes (contra a lei dos 70% e a lista tríplice); 

 

 Pela Paridade nos Conselhos Superiores da Universidade, assim como dos campi 

e institutos, a exemplo da UFRA (Federal visinha); 

 

 Ampliação de vagas e de cursos noturnos; 

 

 Ampliação, democratização e transparência do acesso às bolsas de ensino, pesquisa 

e extensão; 

 

 Contra a privatização dos espaços da Universidade, a exemplo do Centro de 

Convenções e demais espaços da UFPA; 

 

 Contra a cobrança de taxas nos cursos livres, especializações, mestrado profissional 

e demais serviços prestados pela Universidade; 

 

 Pela ampliação de cursos livres de línguas para todos os interiores; 

 

 Que a participação em entidades estudantis seja considerada como atividade 

extracurricular; 

 

 Incentivar a criação de espaços, organizações e entidades estudantis que possam 

reivindicar direitos, a exemplo do fórum de cotas, associação de estudantes indígenas 

e quilombolas da UFPA 

 

 

2- INTERIORIZAÇÃO 

 

 Paridade em todos os fóruns de deliberação dos campi universitários; 



 

 Audiência que discuta com transparência os rumos dos recursos da UFPA em cada 

campi; 

 

 Construção imediata do campus de Ananindeua, Salinópolis e do polo de Mãe do 

Rio; 

 

 Acesso à internet e wi-fi em todos os campi; 

 

 Construção do Restaurante Universitário nos campi dos interiores; 

 

 Ampliação de bolsas de Auxílio Intervalar; 

 Biblioteca em todos os pólos da UFPA; 

 

 Moradia estudantil de qualidade e que atenda a demanda dos interiores; 

 

 Segurança nos campi com a ampliação do número de servidores públicos 

concursados para a segurança da UFPA, com contingente de mulheres e de maior 

iluminação e monitoramento; 

 

 Ampliação e desburocratização da política de assistência a creche; 

 

 Articulação com a Arcon e o direito da meia passagem intermunicipal; 

 

 Curso livre de línguas estrangeiras; 

 

 Realização do 6º Encontro de Interiorização no Campus de Altamira, no 

período de __________, ou seja, intercalado ao CONEUFPA; 

 

 Abertura de novos cursos no interior acompanhada da devida estrutura; 

 

 Que o DCE encampe uma campanha de ampliação dos cursos e vagas no ensino de 

graduação ministrado nos campi do interior, com qualidade e estrutura adequada; 

 

 Que o DCE fomente a criação de entidades de base do Movimento Estudantil nos 

campi e na capital; 

 

 Que o DCE promova uma campanha de incentivo às pós-graduações gratuitas nos 

campi; 

 

 Que o DCE incentive projetos de lazer nos campi do interior e na capital, como forma 

de angariar fundos para os CA´s e entidades do interior; 

 Que o DCE exija concurso público para contratação de professores; 

 

 Que o DCE exija técnicos efetivos nos campi nos três turnos; 

 

 Que o DCE lute junto com os estudantes dos Campi pela ampliação e atualização dos 

acervos de suas bibliotecas; 

 

 Que o DCE estabeleça uma mesa permanente com a Reitoria, a partir de sua Diretoria 

de Interiorização, para discutir os problemas dos campi; 

 

 Encampar as lutas nos campi pela implantação das moradias estudantis; 



 

 Que o DCE lute junto com os CA’s e DA’s pela efetivação de espaço físico para o 

funcionamento dos mesmos nos campi; 

 

 Estruturação dos prédios nos campi; 

 

 Ônibus para atividades acadêmicas e demais atividades estudantis e ampliação dos 

laboratórios de informática; 

 

 Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

 

 Lutar pela meia passagem dos estudantes dos campi do interior em Belém; 

 

 

3- PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 Finalização imediata da casa do estudante universitário no campus do Guamá; 

 

 Pela ampliação das bolsas de ensino, pesquisa, extensão e permanência dos 

estudantes do período regular e intervalar; 

 

 Construção do R.U no campus da saúde; 

 

 Pela expansão do auxílio creche enquanto a creche universitária não for construída; 

 

 Pela construção da creche para mães universitárias, conforme previsão regimental; 

 

 Pela imediata regulamentação e efetivação dos repasses financeiros às entidades 

estudantis, conforme estatuto e regimento da UFPA; 

 

 Que a reitoria apoie às manifestações culturais dos estudantes (grupos de capoeira, 

musicais, religiosos, etc); 

 

 Que possamos ampliar as políticas de permanência estudantil para cotistas, indígenas 

e quilombolas, ampliando seu acesso e a conclusão dos seus respectivos cursos; 

 

4- COMBATE ÀS OPRESSÕES 

 

 Que o DCE Junto aos Movimentos sociais da UFPA realize o I Encontro de Negros, 

Negras e Indígenas da UFPA;  

 

 Que o DCE organize e também incentive a realização de atividades periódicas sobre 

a temática de combate às opressões, juntamente com os movimentos já organizados; 

 

 Combate ao estupro corretivo da comunidade LBT; 

 

 Aprovação das pautas de lutas encaminhadas no encontro de mulheres da UFPA 

ocorrido nos dias 4 à 8 de março no campus  Guamá; 

 

 Criação da frente feminista da UFPA; 

 

 Audiência pública com a reitoria e a segurança para discutir os casos de violência 

sexual na UFPA; 



 

 Que o DCE continue fomentando espaços de debates sobre políticas afirmativas, 

incluindo o debate de cotas raciais; 

 

 

 

5- NACIONAL 

 

 Não à construção de Usinas hidrelétricas, a exemplo de Belo Monte e o complexo do 

Tapajos; por alternativas de geração energética que não causem danos à natureza e a 

humanidade; 

 

 Pela taxação das grandes fortunas como forma de ampliar a verba para educação e 

saúde; 

 

 Construir atos por fora do governo e da velha direita, apontando uma alternativa as 

nossas pautas, a exemplo da paralisação que irão ocorrer nos dias 13 e 14/04 com 

Fasubra e Andes; 

 

 Participar ativamente da luta pela auditoria da dívida pública e sua suspensão;  

 

 Fazer um chamado aos CAs e DCEs para que nos fóruns do movimento estudantil 

possamos apontar uma luta nacional contra os cortes, os ataques e por um campo 

combativo independente do governo e da direita, que esteja ao lado das entidades 

sindicais como ANDES/SN, ADUFPA e SINDTIFES na UFPA; 

 

 Construir o ato do dia do estudantes a exemplo de 2015, dia em conjunto com 

secundaristas, universitários e mov. Popular;  

 

 Construir o 2° Encontro Nacional de Educação. 

 

6- SAÚDE PÚBLICA 

 

Em defesa da saúde como direito universal e da promoção da saúde comunitária em 

contraposição ao lucro; 

 

 Formação da frente contra a privatização da saúde ; 

 

 Realizar um evento em conjunto com o DCE e os centros acadêmicos do ICS para 

discutir sobre a estrutura dos cursos da saúde; 

 

 A favor do atendimento transdisciplinar, gratuito e de qualidade na área da saúde; 

 

 Mais investimentos na rede de serviços substitutivos ao modelo manicomial e que o 

governo garanta a ampliação destes serviços e a qualificação dos trabalhadores que 

atuam na área da saúde mental; 

 

 Contra as Fundações Estatais de Direito Privado e Organizações Sociais (OS) como 

alternativa de gerenciamento e administração no setor saúde; 

 

 Promoção de debates e a construção/apoio de movimentos antiproibicionistas; 

 

 



 

7- ESTATUTO E ELEIÇÃO DO DCE 

 

 Criação de 7 novas diretorias de interiorização, somando as três existentes 

ficamos com 10, 1 para cada campi e seus suplentes; 

 

 A diretoria do DCE será eleita de forma proporcional qualificado, com as 

chapas tendo que atingir 10% dos votos para compor a gestão. As chamadas para 

os cargos fica da seguinte forma: (1) - as duas coordenações gerais serão ocupados 

pela chapa que obtiver a maioria dos votos, não entrando na contagem de alternância; 

(2) A formula aplicada será a de divisão de número de votos validos de cada chapa 

por 2 e assim aplicando a ordem de pedidas, se a chapa que obtiver a  maioria sendo 

dividido o número de votos e sendo superior a quantidade de votos da segunda chapa, 

a mesma tem mais uma pedida, conforme o exemplo em baixo: 

 

CHAPA 1 3500 Votos / 2 = 1750 

CHAPA 2 1600 Votos 

 

Observe que o número de votos da primeira chapa dividido é maior que o número 

da segunda então isso garante a chapa 1 pedir mais uma diretoria e depois se aplica 

a alternância conforme a divisão. 

 

 Paridade de gênero na diretoria do DCE; 

 

 Eleição do DCE com início no mês de novembro com comissão eleitoral 

composta por 3 indicados pelo DCE e 4 escolhidos no CEB Eleitoral.  

 

 

RESOLUÇÃO DE CONJUNTURA 

Os sucessivos cortes de verbas das áreas sociais penalizam diretamente nossa juventude 

e os trabalhadores. Nos últimos anos, onde se aprofundou a crise econômica, o governo 

Dilma utilizou um mecanismo que os governos dos EUA e da Europa usaram para tentar 

sair da crise, jogando a conta dela nas costas dos mais pobres. Os cortes de 2015 e 2016 

somados chegam a R$15 bilhões, só na educação.  

A crise política que vivemos se aprofundou, a operação lava jato desnudou o maior 

escândalo de corrupção da história do país. A república da Odebrecht, com um 

funcionamento de caixa dois, funcionou durante os diversos governos desde Sarney, 

FHC, Lula e Dilma, com uma lista de mais de 200 políticos do PT, PMDB, PSDB, PP, 

PSB, PcdoB, DEM entre outros. Jader Barbalho tinha apelido de "wisky" nessa lista e 

vários governadores como Jatene (PSDB-PA), Pezão (PMDB-RJ), Beto Richa (PSDB-

PR), entre outros, também não ficaram de fora. 

Precisamos entender essa falsa polarização política, pois é uma disputa entre dois setores 

de ricos representantes da casta política que hoje massacra o povo pobre, a juventude, as 

mulheres, os negros e a comunidade LGBT. Eles tem acordo na política de cortes nas 

áreas sociais, em continuar destinando 47% do PIB para o pagamento da dívida pública, 

em continuar arrochando salários e atacando direitos trabalhistas com uma nova reforma 

da previdência e o PLP 257/2016 que acaba com os concursos públicos, congelamento de 

salários e altera a lei de responsabilidade fiscal. 



Nossos anseios não são contemplados por nenhum dos dois campos políticos corruptos. 

É uma disputa pela chave do cofre, de quem terá o poder central do país para nos atacar 

e nossa tarefa não é sair às ruas nem com um, nem com outro. Defender a democracia 

passa por lutar em defesa da juventude que é assassinada nas periferias por uma política 

de extermínio, com a qual o PT tem acordo, como a ocupação das favelas pelo exército 

que matou Amarildo, Claudia e DGs. Aqui no estado do Pará, a chacina de novembro de 

2014, evidenciou que Jatene aplica a mesma política. 

Qual nossa tarefa? 

Defendemos que nossa tarefa é construir um campo alternativo longe dos que só estão 

interessados em se manter no poder, sem a participação nos atos chamados pelo 

governismo e pela velha direita. O DCE deve construir atos, assim como o dia 01/04, que 

apontem um saída com as nossas pautas junto as categorias em mobilização dentro e fora 

da universidade. Levando em consideração as demandas existentes na Universidade, que 

os cortes aplicados por Dilma atingem diretamente a vida de estudantes e trabalhadores 

nos campi da UFPA, a tarefa do VI CONEUFPA, no que se refere à conjuntura nacional, 

é: 

 Construir atos por fora do governo e da velha direita, apontando uma alternativa as 

nossas pautas. A exemplo a paralisação que acontecerá nos dias 14 e 15/04 com 

Fasubra e Andes;  

 

 Participar ativamente da luta pela auditoria da dívida pública e sua suspensão; 

 

 Fazer um chamado aos CAs e DCEs para que nos fóruns do movimento estudantil 

possamos apontar uma luta nacional contra os cortes, os ataques e por um campo 

combativo independente do governo e da direita. Que esteja ao lado das entidades 

sindicais como ANDES/SN, ADUFPA e SINDTIFES na UFPA; 

 

 Construir o ato do dia do estudantes a exemplo de 2015, dia em conjunto com 

secundaristas, universitários e mov. Popular; 

 

 Construir o 2° Encontro Nacional de Educação; 

 

 

MESA DA PLENÁRIA FINAL DO 6º CONEUFPA:  

Thiago Bessa (Estudante de Mestrado e Secretário Geral do DCE);  

Débora Pereira (Diretora ICS do DCE/ Centro Acadêmico de Nutrição); 

Carlos Golvêa (Diretor de Cultura do DCE/ Centro Acadêmico de Filosofia); 

Paulo Amaral (Diretor de Interior do DCE/Centro acadêmico de Pedagogia-Castanhal); 

Cecília Brasil (Centro Acadêmico de História). 

 

Diretório Central de Estudantes da UFPA 

Coordenação Geral: 

Adriano Mendes 

Eziel Duarte 

 

Belém, dia 8 de Abril de 2016 

UFPA – Cidade universitária, campus Sede 


