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Brasília, 27 de abril de 2018. 

 

A participação do SINTFUB no Ato Unificado realizado em 26/04/2018 foi deliberada em Assembleia da 

Categoria realizada em 24/04/2018. A coordenação do sindicato compôs mesa para organização da 

atividade ao lado de membros da comunidade estudantil e docente. 

O primeiro Ato Unificado ocorrido em 10/04/2018 reuniu cerca de 2.500 pessoas dos três segmentos da 

comunidade universitária e revelou a ampla insatisfação com a política do desgoverno Temer que 

imprime uma lógica de precarização acelerada do ensino, pesquisa e extensão. (confira nota: 

http://www.sintfub.org.br/2018/04/unb-nao-se-vende-nem-se-rende/) 

Confiante de sua responsabilidade na construção da unidade de luta e do movimento em defesa da 

UnB, o Sintfub participou da organização do ato unificado que reafirmou a pauta do movimento 

paredista da categoria deflagrado no último dia 24 de abril.  

A pauta que nos levou às ruas reiterou nossa mobilização paredista: 

 Contra a PEC da Morte (EC 95); 

 Por uma UnB pública, gratuita, democrática, autônoma, laica, de qualidade e socialmente 

referenciada; 

 Pela recuperação dos recursos financeiros/orçamentários para a manutenção integral da UnB; 

 Contra os cortes orçamentários do MEC: 

o Contra a demissão de funcionários terceirizados e estagiários; 

o Contra a precarização do ensino, pesquisa e extensão; 

o Contra o corte de bolsas de assistência estudantil; 

o Contra a inviabilização do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC/UnB); 

o Contra a privatização do ensino superior público. 

Apesar do contexto de fragilização das organizações de base da comunidade universitária, que é 

também observado em toda a sociedade brasileira, o SINTFUB assume seu papel histórico de 

convergência e unidade entre as/os trabalhadoras/es em educação ao lado dos demais segmentos da 

universidade. O processo de organização do ato foi realizado de forma integrada com representantes de 

estudantes e docentes e foi deliberada a constituição de um comando unificado. Entretanto, um grupo 

de estudantes não reconheceu a condução do ato pelo comando unificado. 

A Marcha Unificada pela Educação Pública não alcançou seu objetivo central que era retomar mesa de 

negociação com o MEC, ao contrário nossa manifestação foi reprimida de forma brutal pela Polícia 

Militar, conforme amplamente divulgado inclusive pelas mídias hegemônicas. 

A cavalaria montada da PM perseguiu manifestantes até a via de acesso à UnB no início na L2 Norte. 

Vivemos claramente uma ameaça que rememorou a invasão ocorrida na UnB em 1968 que marcou a 

nossa história de forma tão violenta, cujas marcas permanecem e as feridas voltam a sangrar. 

O SINTFUB  não aceita e não aceitará passivamente essa ameaça, denunciaremos à sociedade brasileira 

e aos órgãos de defesa dos direitos humanos nacionais e internacionais. 

http://www.sintfub.org.br/2018/04/unb-nao-se-vende-nem-se-rende/

