
IX Fala Professor(a)! Encontro Nacional de Ensino de Geografia 
A prática do(a) professor(a) à margem: resistências, saberes e poderes 

 
MOÇÃO DE REPUDIO AOS ATAQUES A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

 

Nós estudantes das Universidades Públicas, Universidade Federal da Grande 
Dourados e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e Professores da Rede 
Básica Pública de Ensino, presentes no Encontro Nacional de Ensino de Geografia “IX 
Fala Professora (a) 2019!”, viemos a público manifestar nosso repúdio a intervenção, 
autoritária e antidemocrática realizada por Abraham Weintraub, Ministro da Educação 
ao nomear reitores interventores em três universidades federais (Universidade Federal 
da Grande Dourados, Universidade Federal Triângulo Mineiro e UniRio). 

No caso da UFGD, nós temos um entendimento comum de que o processo de 
consulta prévia construído de forma paritária é legal e representa a vontade da 
comunidade acadêmica para escolher seus representantes. Neste momento a lista 
tríplice está em processo judicial e esperamos que a mesma seja resolvida no próprio 
âmbito legal, com o envio da lista tríplice já aprovada pelo colégio eleitoral. 

Salientamos o interesse político que permeia a disputa o Ministério da 
Educação em resposta sobre a motivação para a nomeação da interventora, coloca a 
neutralidade da docente no processo, o que nós, que acompanhamos o processo, 
sabemos que é uma inverdade, sendo de conhecimento que a Professora Mirlene 
Damásio fez campanha pública e amplamente divulgada para a chapa, alinhada ao 
Governo Federal, derrotada em todas as categorias na consulta prévia com apenas 
18% dos votos. 

Tivemos conhecimento de que nas três universidades em intervenção o 
processo se deu de forma diferenciada, mas sempre por caminhos legais e 
burocráticos, todos marcados por interesses políticos.  

Temos uma preocupação coletiva com as universidades federais que ainda não 
entraram em processo de troca administrativa e ressaltamos que o Governo Federal já 
tem se articulado para garantir o aparelhamento das IES. Hoje veio a público nova 
portaria [1] assinada pelo Ministro da Educação, Abraham Weintraub, que tirou das 
mãos dos reitores das universidades federais o direito de nomeação dos pró-reitores. 
As nomeações serão feitas agora pela Casa Civil e passarão pela aprovação da 
Secretaria de Governo, demonstrando de forma clara a intencionalidade de sabotar 
projetos de educação que defendam uma educação pública, gratuita de qualidade e 
popular. 

Nós da Associação dos Geógrafos Brasileiros, representadas no Mato Grosso 
do Sul pela Seção Local Três Lagoas e associados da Seção Local Dourados e o 
movimento estudantil representado pelo Centro Acadêmico de Geografia Mario 
Geraldini/UFGD, exigimos aos interventores que renunciem o cargo de Reitores Pró-
Tempore e reafirmem um compromisso com a democracia universitária. Não 
aceitaremos um golpe a democracia universitária! Nem que os derrotados na consulta 
prévia façam parte da administração da Reitoria! 

Reitor eleito é Reitor empossado! 

_ 

[1]https://interc.pt/2O8FMGN 
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