
Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2012.

Ata da I Plenária do Comando Nacional de Greve Estudantil (CNGE)

Estavam presentes na primeira plenária do CNGE 53 delegados, de 38 instituições:

Do funcionamento da plenária

- Foi mantida a deliberação da plenária de Brasília de que a representação do CNGE será de 
dois (02) delegados por universidade em greve e um (01) por universidade em mobilização. 
- Diante da solicitação, foi deliberado que os delegados eleitos por comandos locais em 
universidades que estão em greve, mas que não o foram em assembleias, poderiam votar 
nesta plenária do CNGE.
- Foi aprovada pauta com ponto único sobre a GREVE, que incluía seu caráter, avaliação, 
pautas e calendário.
- Foi garantido o direito de fala a todos os delegados do CNGE. Inicialmente, havia a proposta 
de abertura de mais 10 intervenções para o plenário, mas por consenso estas 10 falas foram 
suprimidas.

Encaminhamentos

Foram aprovadas as seguintes consignas gerais da greve estudantil:
- Chega de Reuni! Queremos expansão com 10% do PIB pra educação pública já!
- Pelo imediato reajuste da bolsa de auxílio estudantil para o valor do salario mínimo. RU, 
moradia estudantil e creche universitária em todos os campi e sem trabalho terceirizado.
- Não ao PNE do governo! Por um PNE dos estudantes, professores e funcionários que rompa 
com a lógica de transferência de verba pública para o setor privado.
- Contra os cortes de verba na educação. Dilma a culpa é sua! 
- Em defesa das políticas de ações afirmativas e cotas raciais nas universidades públicas.

Foi aprovado o seguinte texto como programa da greve: “Para barrar a precarização, 
transformar a universidade e construir nosso projeto para a educação!” (Anexo 1)

Calendário

- Reunião do CNGE para sistematização e tarefas operativas, no dia 19 de junho. 
- Semana de ocupação das universidades, a ser realizada de 25 a 29 de junho.
- Ato na reunião da ANDIFES em Ouro Preto, no dia 26 de junho.
- Dia de luta LGBT, no dia 28 de junho.
- Dia nacional de luta com atos descentralizados por todo o país, no dia 03 de julho.

Do funcionamento do comando

- Que o comando nacional de greve seja instalado em Brasília com reuniões cotidianas a 
partir do dia 25 de junho, para pressionar o governo a negociar com os estudantes e facilitar 
a articulação com os demais setores em luta.
- Construção de um comando unificado com ANDES, FASUBRA e SINASEFE com pauta 
unificada de negociação.
- Material nacional do comando de greve para distribuição em todas as universidades que 
explique a greve e apresente as pautas da universidade que queremos.



- Construção do blog do comando nacional.
- Grupo no facebook do comando nacional, fechado, composto pelos representantes do 
comando nacional.
- Efetivação da comunicação do CNGE. Divulgação das atas de cada reunião em plenária.
- Que o comando seja autofinanciado com campanhas financeiras na base e com ajuda das 
entidades das categorias que também estão em greve, garantindo a autonomia politica e 
financeira do comando. Por ações na internet e atividades culturais para arrecadação – ex: 
crown founding.
- É tarefa do CNGE viabilizar a presença de todos os representantes que solicitarem em 
Brasília.
- O CNGE se legitima exclusivamente em seus espaços e fóruns de discussão e não em outras 
entidades. Desta forma fica definido que: quem negocia com o governo é o CNGE. Nem a 
UNE, nem a ANEL fala em nome dos estudantes grevistas.
- Orientação do CNGE: que cada delegação de representantes tenha, pelo menos, uma 
mulher.
- Que o comando escreva uma nota de apoio à luta dos professores.

Moções aprovadas

- De apoio à luta dos estudantes da UFOPA
- De repúdio ao recente assassinato de um jovem universitário haitiano e pela retirada das 
tropas brasileiras do HAITI.

Anexos

Anexo 1: “Para barrar a precarização, transformar a universidade e construir nosso projeto 
para a educação!”

Todo apoio às pautas de reivindicações dos professores pela reestruturação da carreira 
docente e melhores condições de trabalho e estudo dos servidores por reajustes salariais; 
estabelecimento das negociações já! Chega de enrolação!

Eixo 1 - Financiamento
1.1 - 10% do PIB para educação publica já!; Contra os cortes de verbas do governo Dilma na 
educação; universalização do ensino superior com qualidade;
1.2 - Plano emergencial de obras nas universidades para a construção de salas de aula, 
laboratórios, bandejões, bibliotecas e democracia, isso e no mínimo paritária;
1.3 - Ampliação das verbas do PNAES de 500 milhões para 2 bilhões de reais; 

Eixo 2 - Contra a Privatização
2.1 - Contra os cursos pagos: Fim da cobrança de mensalidades e taxas nos cursos em todos 
os níveis de ensino (graduação e pós-graduação lato e stricto senso);
2.2 - Contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Por contratação 
imediata de pessoal e aumento do financiamento e uma gestão participativa e democrática 
dos hospitais, nos moldes do SUS;
2.3 - Plano de contratação imediata, via concurso público, de professores e técnicos 
administrativos de dedicação exclusiva, 40 horas. Fim das terceirizações dentro das 
universidades;
2.4 - Reabertura de concursos para guarda universitária e para os trabalhadores dos RU's. 
Criação de uma guarda universitária treinada sob orientação humanizada e não repressiva. 
Abertura de concursos públicos para o cargo. Contra a criminalização do movimento 
estudantil e dos movimentos sociais;
2.5 - Proibição de laboratórios e quaisquer outros espaços privados dentro da universidade;
2.6 – Inclusão da extensão nos currículos dos cursos de graduação;

Eixo 3 - Acesso e Permanência
3.1 - Ampliação de verba destinada à assistência estudantil de carácter universal. 



Investimento prioritário de recursos na construção e ampliação dos restaurantes 
universitários, bibliotecas e das moradias estudantis;
3.1.1 - Restaurantes universitários/bandejões em todos os campi universitários do país em 
especial dos campi de interiorização;
3.1.2 - Proibição da contrapartida de trabalho dos estudantes nas bolsas assistências;
3.2 - Destinação fixa de verba no orçamento da educação para assistência estudantil em 
contraposição ao artigo oitavo* do PNAES que não estabelece verba especifica para 
assistência estudantil, ficando a mercê de cortes na educação, como vimos nos últimos anos;
*Art. 8o as despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentarias anualmente 
consignadas ao ministério da educação ou as instituições federais de ensino superior, 
devendo o poder executivo compatibilizar a quantidade de benefícios.
3.4 - Criação de mecanismos de controle social das verbas destinadas ao PNAES;
3.5 - Que a verba do PNAES seja para garantia da universalização das politicas de 
permanência com RUs, alojamentos, transporte e creche, contemplando a demanda 
existente;
3.6 - Destinação de verbas especificas da assistência estudantil para as mães estudantes e a 
construção de creches universitárias.
3.7 - Ampliação do valor das bolsas acadêmicas tendo como referencia o salário mínimo.
3.8 - Apoio aos pré-vestibulares populares como forma de ampliação do acesso de estudantes 
de baixa renda na universidade.
3.9 - Passe livre nacional para todos estudantes.

Eixo 4 - Democracia nas universidades e autonomia para a produção do conhecimento.
4.1 - Composição paritária entre os 3 segmentos da universidade nos Conselhos Superiores e 
instancias deliberativas da universidade.
4.2 - Instituição de ferramenta de participação direta de consulta a comunidade acadêmica 
sobre temas relevantes para a universidade com voto de caráter universal (como o plebiscito 
dos cursos pagos realizado na UFF);
4.3 - Eleições, no mínimo, paritárias para reitores e diretores de unidade e o fim da lista 
tríplice; Revogação das leis 5.540, 9192 e 9394, que estabelecem o peso de 70% aos 
docentes nas eleições e na composição dos órgãos deliberativos ; 
4.4 – Revogação da lei de incentivo tecnológico, que permite o financiamento de pesquisas 
por meio de empresas privadas dentro da universidade. A produção do conhecimento precisa 
estar a serviço dos interesses da população e não do lucro;

Eixo 5 – Pós-graduação
5.1 - Questionamento das diretrizes produtivas da CAPES/CNPQ quanto à pesquisa cientifica, 
bem como o tratamento desigual entre diferentes áreas.
5.2 - Ampliação do numero de bolsas e do valor das mesmas;
5.3 - Politica de assistência estudantil que contemple os estudantes da pós-graduação, 
especialmente moradia e RUs. 
5.4 - Melhores condições de trabalho e infraestrutura, tais como: estruturação das bibliotecas 
(acervo bibliográfico e espaço físico), salas de estudo individuais e coletivas, laboratórios de 
informática, entre outras.


