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Eleições e Greve
é muito silêncio para tanto agito!

Foram dois os momentos de 
“horizontalidade e democracia” 
propiciados para que houvesse diálogo 
entre os estudantes e a direção. O 
Coletivo Maio considera que favorecer 
espaços democráticos é prática 
valorosa dentro da instituição. 
Esperamos que não se limitem ao 
período da campanha e que sejam, de 
fato, abertos à críticas e proposições. 
Essa não foi a postura de nosso reeleito 
diretor, que em muitas de suas 
colocações cuidou, sobretudo, de negar 
em absoluto todos os questionamentos, 
fazendo da gestão um objeto de debate 
intangível. Muitos posicionamentos dos 
estudantes foram colocados em xeque, 
como se estes não fossem cientes de suas 
demandas como sujeitos imersos na 
cotidianidade da faculdade e portanto, 
em seus três campos fundamentais - 
ensino, pesquisa, extensão - e assim, não 
estivessem aptos a fazer uma avaliação 
séria desta instituição. Não se trata aqui 
de enfrentamentos gratuitos. 
Reconhecemos os avanços da gestão, que 
não deve ser pessoalizada na figura de 
nosso diretor, mas de todos os outros 
professores e técnicos que incorreram 
tanto. Mas isto não encerra todos os 

problemas e nem deve impedir que os 
estudantes queiram mais, além do que 
está posto. 

Não nos escusamos também de 
reconhecer que o aumento do número de 
bolsas de pesquisa e extensão trouxe 
ganhos à Faculdade. Quantitativamente 
estes campos cresceram. Mas cabe 
perguntar: qual pesquisa? qual 
extensão? O que se tem feito é a louvação 
da pesquisa individual, sem que exista um 
espaço permanente de debate e troca 
acerca dos acúmulos da produção 
acadêmica dos estudantes. Reitera-se o 
“incremento” da extensão indicando a 
ênfase às atividades extensionistas 
impulsionadas pelos professores 
passando ao largo dos projetos 
gestionados pelos próprios estudantes. 
Quanto aos grupos de estudos também 
organizados por estudantes a única 
proposta da direção é a 
institucionalização dos grupos. Sem falar 
que os debates sequer tangenciam a 
demanda da greve docente por maior 
participação em atividades para além da 
sala de aula. Certamente pelo fato de 
muito poucos de nossos professores 
realizarem essas atividades junto aos 
estudantes. As concepções de pesquisa e 
extensão que têm sido defendidas pela 
direção nos parecem, assim, insuficientes 
frente às demanda dos estudantes. Não 
nos basta a pesquisa individual nem a 
extensão não-autônoma! Apostamos no 
debate coletivo e na autonomia do 
estudante enquanto sujeito político. A 
reflexão sobre a universidade e sobre 
nossas possibilidades dentro desta 
instituição deve ser contínua.  
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 VISITE NOSSO BLOG! 
coletivomaio.wordpress.com

Nas últimas semanas tivemos a deflagração da  
greve nacional dos professores e a eleição da  

direção do setor. Neste momento de movimentação  
e abertura aos debates que dizem respeito à  

educação e ao nosso curso, faz-se imprescindível a  
participação dos estudantes.
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