
                                                                
 

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO – UAEDUC 

 

MOÇÃO DE APOIO DOS PROFESSORES DA UAEDUC AO 

MOVIMENTO ESTUDANTIL OCUPA-CDSA 

 

Nós, professores da UAEDUC/CDSA, reunidos em Assembleia da Unidade no 

dia 09 de novembro de 2016, aprovamos manifestação de APOIO ao movimento de 

OCUPAÇÃO do CDSA pelos estudantes, iniciado no dia 03 de novembro do 

corrente ano. Essa manifestação de APOIO também teve a posterior adesão de 

alguns professores que se encontravam oficialmente afastados para participação em 

eventos ou para capacitação docente e que, portanto, não se fizeram presentes a 

referida Assembleia. 

Como parte do movimento estudantil que se levantou em ocupação de 

centenas de escolas, institutos e universidades do país, o movimento Ocupa-CDSA 

luta por uma pauta a nível nacional: se posiciona contra a PEC 55, que visa limitar a 

destinação de recursos para setores fundamentais como saúde e educação nos 

próximos 20 anos; se posiciona contra a “Reforma” do Ensino Médio que, se 

aprovada, precarizará a formação dos estudantes; e se posiciona também contra o 

projeto “Escola sem partido”, que pretende cercear a atuação docente e estudantil 

nas escolas. Além disso, o Ocupa-CDSA luta por pautas específicas de 

reivindicação pelos direitos à assistência estudantil, finalização do Restaurante 

Universitário, dentre outras. 

Ao levantar bandeiras justas em defesa da educação e dos direitos do povo, a 

ocupação estudantil tem contado com amplo apoio da população de Sumé e tem 

organizado debates diários de caráter acadêmico-político, assim como diversas 

atividades culturais. Desse modo, entendemos que o movimento estudantil Ocupa-

CDSA materializa a finalidade educativa de formação de sujeitos críticos e atuantes 

socialmente, como propõe nosso Centro e a Unidade Acadêmica de Educação do 

Campo. Além disso, cumpre o importante objetivo de estreitamento das relações 

entre a universidade e a comunidade do Cariri paraibano. 

Considerando a legitimidade da organização autônoma dos estudantes, que 

tem, dessa forma, definido suas pautas e formas de luta, reiteramos nosso apoio à 

ocupação estudantil do CDSA como expressão da resistência popular às atuais 

medidas de retiradas de direitos e precarização da educação, impostas pelo atual 

governo brasileiro. 

Desse modo, nos subscrevemos por curso que compõem essa Unidade 

Acadêmica de Educação do Campo: 

 



 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Área de Formação Básica 

Carolina Figueiredo de Sá 

Carolina Silva de Medeiros 

Denise Xavier Torres 

Filipe Gervásio Pinto da Silva 

Isaac Alexandre da Silva 

José Irelânio Leite de Ataíde 

Maria do Socorro Silva 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Fabiano Custódio de Oliveira 

Faustino Teatino Cavalcante Neto 

Gedeon José de Oliveira 

Sônia Maria Lira Ferreira 

Área de Ciências Exatas e da Natureza 

Marcus Bessa de Menezes 

Nahum Isaque dos Santos Cavalcante 

Área de Linguagens e Códigos 

Bruno Medeiros Roldão de Araújo 

Denise Maria Duarte Coutinho 

Eliane Tejera Lisboa 

Emilson Ferreira Garcia Júnior 

Erivan Silva 

Maria Aparecida de Melo Palma 

Mônica Martins Negreiros 

Patrícia de Jesus Costa dos Santos 

Walberto Barbosa da Silva 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

Antônio da Silva Campos Junior 

Gilvan Dias de Lima Filho 

Kelly Cristina Costa Soares 

Luiz Antônio Coelho da Silva 

José Ozildo dos Santos 

 

 

 

 

Sumé, 14 de novembro de 2016. 


