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MOÇÃO Nº 02/2019 

REPÚDIO ÀS INTERVENÇÕES NAS UNIVERSIDADES 

 
O 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa 

(ConeUfopa) aprova a presente moção. 

 
A educação foi escolhida pelo governo Bolsonaro como inimiga número um. Os ataques às 

humanidades, os cortes nas universidades, as perseguições aos professores e estudantes, e o projeto 

Future-se são alguns elementos que mostram qual o projeto de Educação desse governo. Além 

disso, a gênese autoritária do bolsonarismo tem sido colocada dentro das universidades: as recentes 

nomeações de interventores e de reitores que não foram eleitos pela comunidade colocam em 

cheque um dos princípios mais valiosos da nossa sociedade, a democracia. 

Essa ação direta de Jair Bolsonaro é mais um demonstrativo de qual o projeto para as 

universidades as intervenções significam, além do ataque à democracia, censura e perseguição às 

organizações estudantis e ao pensamento crítico, esse que é também fruto desse terreno fértil de 

formulação que são as universidades. Ainda temos em jogo o projeto Future-se, e a indicação pelo 

governo de reitores também significa a manobra para a aprovação do projeto nessas instituições. 

A UFFS é exemplo de luta contra o autoritarismo do governo Bolsonaro, vem protagonizando 

a resistência contra o reitor indicado, os estudantes estão ocupando a reitoria da universidade 

exigindo a destituição do reitor. 

Nesse sentido é fundamental que o movimento estudantil da Ufopa esteja conectado às lutas 

nacionais em defesa da democracia e da autonomia universitária. E que também se coloque 

solidário ao movimento estudantil da Universidade Federal Fronteira do Sul - UFFS, Universidade 

Federal do Ceará - UFC, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFJVM, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

– UFRB e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO que estão com 

interventores indicados pelo governo federal. 

Santarém, 12 de outubro de 2019 
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Coordenador Geral do DCE 
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Requerente – Coletivo Juntos!

 

 


