
Diretório Central dos Estudantes Universidade federal de São João Del Rei 
dce@ufsj.edu.br 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ofício n.º 015/2016/UFSJ/DCE 

São João del-Rei, 27 de outubro de 2016 
 

Ao Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de São João del-Rei.  
A Pró-Reitor de Ensino em Graduação 
À ADUFSJ. 
 
Assunto: Greve Geral dos Estudantes 
 

Convocamos uma Assembleia para o dia 08 de novembro do ano vigente, onde foi apresentada e                
amplamente discutida a pauta da greve geral dos estudantes da UFSJ. A discussão desencadeou em               
votação que teve a decisão de suspender nossas atividades de ensino em sala de aula, em apoio ao                  
movimento Ocupa UFSJ e outras manifestações nacionais contrárias à PEC 241, a Reforma do              
Ensino Médio e ao corte de bolsas do CNPQ.  
Como estudantes de uma Universidade pública, temos compromisso com o senso crítico e             
responsabilidade por zelar por uma educação pública, de qualidade e para todos.  
A partir desse pressuposto, estamos comunicando às autoridades competentes da UFSJ, o            
excelentíssimo Reitor, Sérgio Cerqueira, o pró-reitor de ensino de graduação, Écio Antônio Portes e              
ao sindicato dos Professores da UFSJ, ADUFSJ a greve geral dos estudantes da Universidade              
Federal de São João Del Rei.  
Reivindicamos que o direito a greve seja legítimo e que não sejamos penalizados por lutar por nossa                 
Universidade. O DCE 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. Apelamos 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.  

Atenciosamente, 

Diretório Central dos Estudantes – UFSJ 

CNPJ: 26.118.919/000178 

 
 

 

Vinícius Pereira dos Santos 

Presidente do Diretório Central dos Estudantes 

 

 

 

Marco Túlio Rodrigues Ribeiro 

Primeiro Secretário do Diretório Central dos Estudantes 


