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Conforme solicitado ao DCE, Diretório Central Acadêmico, a todos os cursos da 

UFSJ, o Centro Acadêmico Livre de Economia, realizou na data de 31 de Outubro de 

2016, a Assembleia Geral com a presença dos discentes do curso, com o objetivo de saber 

o posicionamento dos alunos, em relação a ocupação,  a uma possível greve estudantil, e 

ao apoio a greve dos docentes e técnicos. 

Sendo convocada a Assembleia Geral, conforme o Artigo 7º. de nosso estatuto, "A 

assembleia geral é a instância máxima de deliberação do CALE, sendo composta de todos 

os membro desta entidade." Sendo assim, suas decisões superiores e independentes das 

posições da Diretoria do CALE. 

Ainda segundo o estatuto, Artigo 9º. As decisões da Assembleia Geral serão 

tomadas pela maioria simples dos votos de seus membros. E pelo parágrafo 2º, para a 

deliberação a assembleia precisa contar com um mínimo de 10% dos membros discentes 

do CALE. 

Durante a assembleia, foi promovido um debate sobre a PEC 241, com a 

participação de professores convidados, e após a exposição, foi assegurado o direito de 

fala a todos os discentes presentes que se manifestaram, conforme o Artigo 4º. 

Sendo assim, durante a assembleia, viu-se por parte dos discentes a necessidade do 

apoio, a movimentação dos demais cursos grevistas. 

Estiveram presentes 117 alunos discentes, correspondendo aproximadamente 39% do 

quórum de estudantes matriculados no curso de ciências econômicas da UFSJ. 

A cédula de votação continha as seguintes perguntas: 

 

Você apoia a greve dos docentes, técnicos e discentes? 
Tendo um resultado de 80 votos a favor (68,37%), e 33 votos contrários (28,20%), e 4 

abstenções (3,4%). 

A segunda questão era referente ao curso de ciências econômicas entrar em greve em 

apoio aos demais cursos.  

Sendo a data definida pela própria assembleia. Tendo os seguintes resultados: 

69 votos favoráveis (58,97%), 42 contrários (35%) e 6 abstenções (5%). 

O direito a greve, é um direito assegurado pela constituição a classe trabalhadora, que por 

toda a história teve um papel de lutas, e conquistas a classe estudantil, 

Contamos com o reconhecimento da legitimidade do movimento que têm se estendido por 

vários cursos por parte da instituição, do departamento, e da coordenadoria. 
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