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Em apoio à primavera estudantil: 

nota da Assembleia Geral dos Docentes da UFRGS em apoio às ocupações 

 

A Assembleia Geral dos Docentes da UFRGS, reunida em 08 de novembro no 

Auditório do ILEA, vem manifestar seu apoio ao movimento de ocupações 

protagonizado pelas/os estudantes em todo o país e também aqui na UFRGS, onde, 

no momento da publicação desta nota já são 38 cursos com ocupações, além de 

profusão de assembleias estudantis com numerosa presença de estudantes. A 

Assembleia Geral dos Docentes reconhece a legitimidade deste movimento e de 

suas pautas, em defesa da Educação Pública, contra a PEC 241 (agora PEC 55), a 

MP 746 (Reforma do Ensino Médio) e a Lei da Mordaça (projeto autodenominado 

Escola “sem partido”). O movimento é pacífico, democrático e com propósitos bem 

definidos, e precisamos repudiar todo intento de criminalização, repressão ou 

tentativa de desocupação forçada, por quem quer que seja. Ao mesmo tempo, 

reconhecemos o movimento das ocupações como forma análoga à greve estudantil, 

deliberada em assembleias de cursos e unidades acadêmicas. Nesse sentido, 

conclamamos o conjunto dos docentes das unidades onde há ocupações e 

reconhecerem também essa forma de mobilização e a debaterem nas unidades 

posicionamentos coletivos sobre a suspensão da rotina de aulas do semestre, que 

ao término do movimento deverá receber, como em toda greve, os 

encaminhamentos cabíveis para reposição de aulas/conclusão normal do semestre, 

mediante decisões nas instâncias acadêmicas competentes. 

Convocamos também as e os colegas a se engajarem nas reuniões e assembleias 

docentes tendo em vista os dias nacionais de paralisação e protestos contra a PEC 

241 (atual PEC 55) programados para 11 e 25 de novembro. A conjuntura exige 

lutarmos! 

Assembleia Geral dos Docentes da UFRGS 

Porto Alegre, 08 de novembro de 2016. 

 

mailto:sec_sind_andes@ufrgs.br

