
CARTA  DA GESTÃO ALVORADA  

Por Gabriel Costa, Presidente. 

Chega a hora da despedida, 

Assumimos nossa gestão em novembro de 2015, com um grande desafio: 

reconquistar a confiança dos discentes e retomar todo o histórico de luta de nossa 

entidade. E assim fizemos! Embora possa ter parecer desafiador no início, iniciamos 

nossa jornada com muito trabalho duro. Em diversas ocasiões, colhemos doces frutos de 

vitórias, mas também sofremos a amargura da derrota, e em cada um deles, sempre 

pudemos contar com o apoio e muitas pessoas envolvidas, pois acreditavam em nossos 

projetos, sendo assim iniciamos essa carta agradecendo todos os envolvidos nos trabalhos 

dessa gestão. 

  A tarefa de representar o movimento estudantil de todo um curso, embora não seja 

nada fácil, é uma experiência política gratificante, oportunidade de grande aprendizado, 

crescimento pessoal e profissional, onde em cada atividade que tivemos a honra de 

representar deixamos um pedaço dos nosso sonhos. 

Hoje podemos dizer que durante a gestão fomos um dos cursos mais atuantes no 

Diretório Central dos Estudantes e durante o período de greve estudantil, no comando de 

greve dos estudantes, e hoje somos reconhecidos por todos os nossos companheiros dos 

demais centros acadêmicos, sendo sempre convidados a atuar conjuntamente em suas 

atividades e eventos. 

Priorizamos a construção de uma gestão democrática, sempre buscando ouvir a 

opinião e as demandas trazidas pelos estudantes. Construímos e participamos de 

assembleias gerais, e construímos a maior greve estudantil da história da universidade, 

que teve a duração de um período de três meses, ao fim do ano de 2016, e tudo isso em 

unidade com os demais setores da educação, os professores e técnicos administrativos. 

Lutamos contra as medidas autoritárias do governo de Michel Temer, como a PEC 

241 e o congelamento do orçamento das áreas sociais por vinte anos. Resistimos e 

ocupamos o campus santo Antônio, realizamos  e participamos das diversas 

manifestações e caravanas a Brasília contra todos os retrocessos colocados que ameaçam 

a educação pública. Realizamos espaços amplos de discussão, e debatemos intensamente 

o cenário nacional de caos político e crise econômica, além de todos os cortes na educação 

que tivemos após 2015. 

 Fortalecemos o setor de oposição de esquerda na União Nacional dos Estudantes, 

por temos a compreensão que isso seria fortalecer um projeto de educação, pois 

acreditamos em seu papel de emancipação de nosso povo, e defendemos um modelo 

público e de qualidade. 

Participamos de diversas mesas sobre a discussão da conjuntura política e 

econômica do país, das reforma da previdência e trabalhista, e de todas as medidas do 

governo que atacam nossos direitos, como futuros trabalhadores no período de formação.  

Todas essas conquistas não param por aí e não se encerram com o fim da gestão. 

Ajudamos a construir um novo modelo de movimento estudantil no DCE da UFSJ. 

Autônomo, crítico, independente, resistente, e combativo. 
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Embora nossa gestão tenha sido marcada de muitos acertos, também viemos 

humildemente reconhecer que algumas vezes erramos, e que em tantos outros momentos 

não conseguimos dar respostas a altura dos desafios! Mas tentamos! E o erro pode vir da 

omissão, ou não a quem lutou. 

Gostaríamos de agradecer a todos e todas que construíram essa gestão, que 

lutaram incansavelmente para que tivéssemos um centro acadêmico mais forte e 

participativo. A cada pessoa que dedicou um tempo ao diálogo e a crítica que nos 

possibilitou a melhorar ainda mais. Agradecemos a todos que confiaram a nós para essa 

tarefa, e que sempre participaram de nossas atividades. Sem dúvidas, cada momento foi 

de constante aprendizado. 

Agradecemos também a coordenadoria e ao departamento de ciências 

econômicas, que embora tenhamos em alguns momentos sido incisivos e expostos nossas 

divergências, sempre nos apoiaram quando solicitados e na realização de cada uma de 

nossas atividades. 

E por fim agradecemos, a você, que nos confiou essa importante tarefa, e também 

nos apoiou durante nossa gestão.  

 

Um forte e fraterno abraço a todos. 

São João del rei, 10 de Maio de 2017. 

 


