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OFÍCIO 05/2016 – DELIBERAÇÃO GREVE ESTUDANTIL 

Ao Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de São João del-Rei.  

A Pró-Reitor de Ensino em Graduação 

À Coordenação do Curso de Ciências Econômicas 

Ao Departamento do Curso de Ciências Econômicas 

À ADFunrei. 

 

Isso é um comunicado. 

Convocamos uma Assembleia para o dia 31 de outubro do ano vigente, onde foi 

apresentada e amplamente discutida a pauta de suspender as aulas do curso de ciências 

econômicas. A discussão proposta pelos alunos e alunas do Centro Acadêmico do Curso 

de ciências econômicas foi de suspender as aulas em apoio as manifestações nacionais 

contrárias à PEC 241. Movimento que tem encontrado apoio da categoria dos técnicos e 

dos professores da instituição.  

É de extrema importância ressaltar o papel de cientistas sociais que nos vai ser dado em 

um futuro breve proteger sempre o direito a educação gratuita e de qualidade para todos.  

 

A partir desse pressuposto, estamos comunicando as autoridades competentes da UFSJ, 

o excelentíssimo Reitor, Sérgio Cerqueira, o pró-reitor de ensino de graduação, Écio 

Antônio Portes, ao Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Norberto Martins 

Vieira, à chefe de departamento o curso de ciências econômicas, Aline Cristina Da Cruz 

e ao sindicato dos Professores da UFSJ, ADFunrei a greve dos estudantes do curso de 

Ciências Econômicas.  

 

Reivindicamos que o direito a greve seja legítimo e que não sejamos penalizados por 

lutar por nossa Universidade. O CALE solicita que os alunos e alunas não sejam 

penalizados, sobretudo com faltas e calendário de entregas de atividades acadêmicas. 

Assim como as categorias dos professores e técnicos, solicitamos que a Universidade 

reconheça o direito de greve dos estudantes. Solicitamos para que reconheçam o 

princípio de razoabilidade, a diretriz onde o direito é comum a todos. Dadas as suas 

proporções, nós estudantes, reivindicamos o direito à greve.  

 

Gabriel Rodrigues Costa 

Presidente Centro Acadêmico Livre de Economia 


