02/07/2021

INTERVENÇÃO VIRA AS COSTAS PARA UFGD

A intervenção na UFGD se iniciou no dia 11 de junho de 2019, e desde
então implementa um processo de desmonte e destruição da Universidade,
utilizando a pandemia COVID-19 para “passar a boiada”, com atos e ações que
maculam a imagem da instituição, conforme listado abaixo:














defesa de reingresso de alunos fraudadores das cotas raciais;
esvaziamento das decisões coletivas e democráticas das instâncias
deliberativas;
Autoritarismo;
intervenção na direção da Faculdade de Educação;
polícia na reitoria para coibir a participação da comunidade acadêmica;
imposição do Regime Acadêmico Emergencial (RAE) até hoje sem
justificativa plausível;
pseudo planejamento com o calendário acadêmico (programando
apenas o semestre seguinte);
pelo total alinhamento com o Governo Bolsonaro, sem sequer se
pronunciar sobre os cortes;
inexistência de política institucional de acesso aos discentes "com
perfil demandante de inclusão digital" aos equipamentos
computacionais (empréstimo e comodato de equipamentos em
desuso após recuperação e colocados em condições de uso);
falta de política institucional de aquisição de planos de internet que
garantam aos discentes "com perfil demandante de inclusão digital"
acesso às tecnologias da informação e comunicação (há diversos
modelos em diversas outras instituições federais);
ausência de uma política institucional de combate à evasão em virtude
da exclusão provocada pelo regime remoto e reforço das políticas de
permanência (ampliação de bolsas, etc.).

E, nesta semana, fomos “surpreendidos” com a informação pela imprensa
(https://www.alodourados.com.br/artigo/prefeitura-recebe-doacoes-de-computadores-da-ufgd)

da doação pela Universidade de computadores para a Prefeitura Municipal de
Dourados.
Nesse sentido questionamos: por que os Interventores viram as
costas para seus estudantes? Por que os interventores não apoiam o
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projeto de extensão CONECTA? Por que não há doação dos mesmos
computadores para os estudantes da própria UFGD?
A ADUFDourados reforça seu princípio por uma UNIVERSIDADE PÚBLICA
E GRATUITA, laica, de qualidade e socialmente referenciada.
A ADUFDourados segue na luta pela democracia na UFGD, contra toda
intervenção, pela nomeação e posse do REITOR ELEITO.
VAZA INTERVENTORES! FORA GOLPISTAS DA UFGD.
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