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RECIFE, 23 DE DEZEMBRO DE 2010

Às várias Seções da Reitoria,

Em Conselho de Entidades de Base realizado a partir das 17:00 do dia 
22  de  dezembro  de  2010  no  Mini-Auditório  1  do  Centro  de  Artes  e 
Comunicação (CAC), contemplando o 2º item de sua pauta, definida em sua 
Convocatória  (ANEXO 1),  a  saber  “Reintegração  da Sede  do DCE/UFPE”, 
tomou-se por unanimidade a seguinte deliberação:

“Reintegração imediata da Sede do DCE”

HISTÓRICO E MOTIVAÇÕES PARA A DELIBERAÇÃO

Após desastroso fim da tentativa de eleição do Diretório Central de 
Estudantes,  impugnada  pela  própria  Comissão  Eleitoral  devido  ao  não 
cumprimento  de  diretrizes  do  Regimento  Eleitoral  por  parte  de  chapas 
candidatas, a Sede do DCE/UFPE foi invadida em junho deste ano pelo grupo 
político  representado  por  uma  das  chapas,  a  saber,  o  Movimento 
Correnteza,  que a ocupou até a noite do dia 22 de dezembro de 2010, 
mesma data da realização deste Conselho.

Ao longo de todo este tempo, a Comissão Eleitoral em conjunto aos 
vários Diretórios Acadêmicos cientes da não legitimidade do grupo, que se 
auto proclama DCE, empenharam-se em esforços diversos para garantir que 
ele não fosse reconhecido pela Reitoria: documentos oficiais que explicitam 
a  questão  foram  protocolados;  outros  Conselhos  de  Entidades  de  Base 
foram  convocados  pela  Comissão  Eleitoral  mas,  devido  à  desarticulação 
legada ao  Movimento  Estudantil  pelo  desastre  da eleição,  não atingiram 
quórum  necessário  para  garantir  a  legitimidade  de  representação  dos 
Diretórios Acadêmicos da UFPE como um todo. O resultado de todo este 
empenho, contudo, permanece o mesmo.

A  Reitoria  manteve-se  sistematicamente  evasiva  perante  qualquer 
posicionamento oficial sobre reconhecer ou não o DCE. No entanto, paralelo 
a isso, mesmo tido sido afirmado por próprios funcionários da Reitoria que 
tal movimento não era reconhecido como DCE (a saber, Ana Maria Cabral e 
Sueldo Vita, pelo menos) ao longo de todo o segundo semestre deste ano 
presenciou-se  uma  série  de  favorecimentos  para  material  e  eventos  ao 
Movimento Correnteza enquanto DCE, que constituem possíveis evidências 
de uma troca de favores entre a Reitoria e o falso DCE: 



1. Foi-lhes permitida a produção pela Gráfica Universitária de Cartazes 
Informativos para o Encontro de Diretórios Acadêmicos do Estado de 
Pernambuco (ANEXO 2), ocorrido entre os dias 26 e 28 de novembro 
deste  ano,  e  para  o  Seminário  A  Mulher  e  a  Luta  por  Direitos 
Humanos  (ANEXO  3),  ocorrido  em  01  de  dezembro,  ambos 
promovidos em nome do DCE/UFPE.

2. Foi-lhes  concedido  ônibus  em  nome  do  Diretório  Central  dos 
Estudantes para participação no Conselho Nacional de Entidades de 
Base e para a 7ª Bienal da Une, que ocorrerão no Rio de Janeiro entre 
os dias 14 a 17 e 18 a 23 de janeiro, consecutivamente (ANEXO 4).

Quanto ao fato em si da reintegração da Sede do DCE, nos foi informado 
pelo  Vice-Reitor  substituto,  Sueldo  Vita,  que  se  tratava  de  um  assunto 
referente  ao  próprio  Movimento  Estudantil,  sendo  assim  de  sua 
responsabilidade, e não da Reitoria, a reintegração desta sede. E assim o 
fizemos.

DA LEGITIMIDADE DO CONSELHO

A convocação deste Conselho de Entidades de Base originou-se de 
uma prévia reunião informal ocorida no Diretório Acadêmico de Medicina, no 
dia 16 de dezembro deste ano a partir das 16:00h. Os dez Diretórios então 
presentes, ao enxergar a necessidade de um espaço legítimo para continuar 
a  discussão  sobre  qualquer  possibilidade de rearticulação  do movimento 
estudantil  anterior  as  férias,  período  em  que  sua  possibilidade  de 
mobilização se torna precária, decidiram por convocar com urgência este 
CEB,  preocupados  também  com  a  necessidade  de  participação  dos 
estudantes  no  processo  Eleitoral  para  Reitor  que  ocorrerá  em  maio  do 
próximo  ano.  Sendo  assim,  as  convocatórias  foram  desenvolvidas  no 
mesmo dia e entregues a todos os Diretórios possíveis ao longo dos dias 17 
e  20  deste  mês,  sexta  e  segunda-feira  respectivamente,  atendendo  ao 
prazo prévio legal de 48h para a convocação de um CEB.

No ato da entrega da convocatória, foi solicitado que um integrante 
de  cada  D.A.  convocado  assinasse  uma  cópia  de  sua  convocatória, 
confirmando  o  recebimento.  Neste  processo,  conseguimos  unir  24 
convocatórias  assinadas  que,  somadas  aos  10  Diretórios  Acadêmicos 
responsáveis  pela  convocação  do  CEB,  totaliza-se  34  Diretórios 
devidamente  cientes  da  reunião  (APÊNDICE  1),  número  bastante 
representativo entre toda a quantidade de Diretórios ativos existentes em 
nossa Universidade. 

Para  outros Diretórios  Acadêmicos  que não se conseguiu convocar 
oficialmente, buscou-se divulgar a realização do CEB de maneira informal, 
porém abrangente. Desde a sexta-feira, dia 18 de dezembro, foi solicitado à 



Assessoria  de  Comunicação  da UFPE  que divulgasse  a  reunião  em meio 
virtual, o que só foi realizado no dia 21 deste mês (ANEXO 5).

No ato do Conselho,  estiveram presente 18 Diretórios Acadêmicos, 
garantindo o quórum necessário para sua legitimidade que aqui, por fim, 
declaramos, e que nos permitiu executar a reintegração de posse da Sede 
do DCE, descrita a seguir. 

ETAPAS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

1. Deliberação unânime pela imediata Reintegração de Posse.

2. Deslocamento dos participantes do CEB para a Sede do DCE.

3. Compra e colocação de 2 cadeados, cujas chaves encontram-se em 
posse  dos  Diretórios  representantes  do  CEB,  para  comprovar  a 
tentativa de reintegração que, no entanto, precisa agora de medidas 
da  própria  Reitoria  para  garantir  sua  segurança  contra  novos 
arrombamentos e invasões. 

A  descrição  destes  cadeados  pretende  propiciar  a  posterior  comparação 
com seu estado atual.  Caso possíveis  arrombamentos  sejam registrados, 
serão  considerados  nova  invasão,  já  que  estarão  em  desobediência  à 

reintegração determinada pelo CEB. 

Os  cadeados  colocados  pelo  falso 
DCE  serão  devidamente  violados, 
garantindo  o  acesso  dos  Diretórios 
envolvidos  no  CEB  a  fim  de,  em 
convocando  novos  CEB  gerais, 
promoverem  novos  processos  para 
representação  legítima  dos 
estudantes.

Descrição dos Cadeados colocados e 
outros registros do evento:

Cadeado  A –  Colocado  pelo 
CEB



Cadeado B – Colocado pelo falso DCE

Cadeado C – Colocado pelo falso DCE

Cadeado  D –  colocado  pelo  CEB

Cadeado A - CEB Cadeado B - DCE

Cadeado C - DCE Cadeado D - CEB



Cartaz divulgando a Reintegração de Posse, fixado na porta da Sede

SOLICITAÇÕES À REITORIA PARA A PROTEÇÃO DO LOCAL CONTRA 
NOVAS INVASÕES

Para que a Reintegração de Posse tenha sucesso, exigimos à reitoria 
que,  através  do  serviço  do  Grupo  Tático  Operacional,  responsável  pela 
proteção  do  patrimônio  material  de  nossa  Universidade,  mantenha  a 
constante vigilância e monitoramento do local, a fim que de novas invasões 
sejam evitadas, já que, embora o espaço seja destinado ao Diretório Central 
dos Estudantes, este não dispõe de serviço de segurança, o que deve ser 
suprindo pela ISE em questão.

Informamos ainda que, após o exato momento em que protocolamos 
este documento, estamos nos dirigindo ao gabinete do Reitor realizara as 
solicitações expostas e exigir uma posição oficial sobre continuar a permitir 
os  favorecimentos  do  falso  DCE  e  manter-se  evasivo  ou  apoiar  o  CEB 
legítimo, acatando com suas deliberações.

Sem mais,



Conselho das Entidades de Base de 22 de dezembro de 2010.

ANEXO 1





ANEXO 2

ANEXO 3



ANEXO 4



Em http://www.ufpe.br/proacad/index.php?

option=com_content&view=article&id=402:resultado-das-solicitacoes-de-

passagens-e-onibus-janfev-2011&catid=36:apoio-estudantil&Itemid=122 , 

23 dez 2010 às 11:00.

ANEXO 5



Em http://www.ufpe.br/agencia/index.php?

option=com_content&view=article&id=39026:diretorios-academicos-se-

reunem-para-discutir-desarticulacao-do-movimento-estudantil-

&catid=252&Itemid=72 , 23 dez 2010 às 04:42h.



APÊNDICES


