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Moção de Apoio ao Movimento Grevista Estudantil da 

Universidade Federal de Uberlândia 
Uberlândia, 30 de agosto de 2012 

Nós, docentes em greve da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, vimos a público manifestar 

nosso apoio ao movimento grevista estudantil da UFU em sua luta legítima por melhores condições 

de ensino e de aprendizagem, conforme deliberação da Assembleia Geral  Permanente dos Docentes 

da UFU, realizada em 30/08/2012. As reivindicações dos discentes são justas e com elas somamos, 

especialmente nesse momento de greve dos docentes das Instituições Federais de Ensino por 

reestruturação das carreiras e por melhoria das condições de trabalho.  

Repudiamos a forma como a administração superior vem conduzindo as negociações da pauta de 

reivindicações dos estudantes. Sobretudo, questionamos o fato de a Reitoria eleger a Procuradoria-

Geral como mediadora/negociadora em temas que não são de caráter jurídico ou técnico, mas tão 

somente políticos. Os estudantes precisam ser ouvidos e valorizados em sua atitude protagonista e 

histórica. Suas leituras da realidade devem ser também reconhecidos como parte estruturante da 

universidade.  

Por fim, reiterando nosso apoio ao movimento estudantil grevista em sua mobilização por melhores 

condições de ensino e aprendizagem, sendo esta uma luta também do Movimento Docente. Na 

condução das negociações com o movimento estudantil grevista, exigimos da Reitoria de nossa 

instituição o exercício da democracia, do respeito e do reconhecimento da justeza do movimento, e 

recomendamos que seja estabelecido um diálogo, com compromisso efetivo de atendimento de suas 

reivindicações que, certamente, em muito contribuem para a defesa de uma universidade pública, 

gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 
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