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EM DEFESA DA DEMOCRACIA NA UFRGS,  

CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

Os docentes da UFRGS, reunidos em Assembleia Geral em 17 de maio de 2018, 

repudiam a tentativa de criminalização do movimento estudantil e manifestam sua solidariedade 

aos estudantes da Faculdade de Direito punidos com suspensão de 30 dias pela participação nas 

ocupações contra a Proposta de Emenda Constitucional 55/16. 

Em novembro e dezembro de 2016, em todo o país, os estudantes se levantaram, aos 

milhares, realizando um vasto movimento de ocupações de escolas e Universidades para 

protestar contra a PEC 55. Na UFRGS, as ações de ocupação foram decididas em amplas 

Assembleias Gerais de mais de 30 cursos.  

O Conselho Universitário da UFRGS aprovou em 4 de novembro de 2016 moção de 

repúdio à PEC 55 e em apoio às iniciativas do movimento estudantil. O movimento sensibilizou 

a sociedade. Infelizmente, não foi o suficiente para barrar a aprovação, no Congresso Nacional, 

da EC 95/16, que hoje impõe a degradação das condições de ensino e coloca em risco a própria 

existência das universidades públicas. A revogação da EC 95 é uma bandeira do movimento 

docente, dos técnicos e dos estudantes, encampada pelo Consun na sessão de 4 de agosto de 

2017. 

A decisão de suspensão dos três estudantes por um mês, proferida pelo diretor e 

ratificada pela maioria do Conselho da Faculdade de Direito, no dia 23 de março, é desfecho de 

um processo disciplinar discente. Mas, é descabido que uma ação coletiva dos estudantes para 

defender a própria Universidade seja tratada como infração disciplinar. Mais estranho ainda é 

a culpabilização de três estudantes por ações de protesto decididas por centenas de estudantes 

em Assembleia Geral. 

Essa é a primeira punição aplicada a estudantes por participarem de movimentos sociais, 

desde o fim da ditadura. 

Em um tempo de tantos ataques à liberdade acadêmica, é alarmante que a criminalização 

do movimento estudantil tenha origem em um processo interno à UFRGS, restabelecendo 

práticas abolidas desde o fim da ditadura militar. 

Esperamos que o Conselho Universitário revogue essa injustiça que constrange toda a 

comunidade acadêmica. 

Solidariedade aos que lutam! 

Em defesa da Universidade Pública, Gratuita, Autônoma e Democrática! 

Assembleia Geral de Docentes da UFRGS, reunida em 17 de maio de 2018 
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