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DCE conquista com diálogo demandas históricas
Andréia Rêgo

O Diretório Central dos Estudantes
(DCE) da UERJ conquistou três demandas que há vários anos fazem parte do
conjunto de reivindicações do corpo
estudantil da Universidade: abertura de
edital para a construção de restaurantes universitários em seis campi externos (Faculdade de Formação de Professores, Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense, Faculdade de Tecnologia em
Resende, Instituto Politécnico de Nova
Friburgo, Faculdade de Turismo em Teresópolis e Escola de Desenho Industrial);
autorização que permite aos alunos
cotistas o acúmulo com bolsas acadêmicas oferecidas nas áreas de graduação, extensão e pesquisa; e delegação de
competência à Faculdade de Educação
para que coordene o projeto de creche a
ser implantada na Universidade.
Para os representantes do DCE, “a
pauta histórica” foi proposta de campanha da chapa eleita do Diretório Central

dos Estudantes, porque “a UERJ é hoje
a Universidade mais popular do Brasil,
com diversos alunos carentes que precisam da bolsa permanência para estudar; precisam se alimentar na Universidade porque não têm dinheiro para se
alimentar fora e têm mães que às vezes
têm que trazer os ﬁlhos para a Universidade porque não têm onde deixá-los”,
o que contribui para a evasão. Como a
UERJ também foi pioneira no sistema
de cotas, tudo isso signiﬁca um avanço,
que são bandeiras de luta do DCE em
relação à assistência estudantil: “Não é
só lutar para que mais pessoas entrem,
mas garantir a permanência dos estudantes mais carentes na Universidade. A pauta histórica que conseguimos aprovar hoje com a assinatura dos
documentos pelo Reitor é resultado do
diálogo com os centros acadêmicos e
de visitas aos campi externos trazendo
essas demandas que são emergenciais”.

Os documentos que tratam desses
assuntos (AEDA 021/2015; AE 020/2015 e
Portaria nº 257/2015) foram assinados na
tarde do dia 17 de junho em um encontro
entre o Reitor Ricardo Vieiralves e os representantes do DCE Bruno Pereira (coordenador geral), Álvaro Fernandes (diretor de
Conselhos), Eduardo de Paula (tesoureiro
suplente), George Torno (secretário geral) e
Rafaella Fátima (diretora de esportes).
O Ato Executivo de Decisão Administrativa relativo à implantação dos restaurantes universitários nos campi determina
que no prazo de 60 dias sejam publicados
os editais de licitação. O Ato Executivo
que permite aos alunos cotistas se candidatarem às bolsas acadêmicas entra em
vigor imediatamente, enquanto a Portaria que delega competência à direção da
Faculdade de Educação para desenvolver
o projeto de creche prevê que o mesmo
contemple a área física, aspectos legais,
pedagógicos e de estimativas de custos.
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