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PROJETO UNE PELO BRASIL

No próximo dia 5 de outubro, os brasileiros e as brasileiras elegerão os 
seus novos representantes. Entendendo a importância desse momen-
to para a construção de um País mais democrático, a UNE aprovou em 
seu 62º Conselho Nacional de Entidades Gerais (CONEG), realizado 
entre os dias 31 de maio e1º de junho, em São Paulo, sua plataforma 
política com temas e propostas que considera fundamentais nessas 
eleições. Esse documento será entregue ao conjunto de candidatos de 
todo o Brasil para que os representantes do povo conheçam as pautas 
de reivindicações dos estudantes. O papel da UNE é exigir que a edu-
cação, o esporte, a cultura e muitas outras pautas que envolvem os 
jovens brasileiros tenham prioridade nas eleições de 2014.





Por uma nova Universidade! 
Reforma Universit·ria J¡!
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1.1 Pela implementação e cumprimento de todas as metas do Plano Nacional 
de Educação! 10% do PIB para Educação Pública!

1.2 Por uma política de expansão de vagas do ensino superior público a fim de 
se atingir a universalidade no acesso.

1.3 Pela aprovação do Projeto de Lei de Reforma Universitária da UNE, que 
democratize a administração da Universidade dando um maior protago-
nismo aos estudantes na construção do ensino superior, paridade nos 
orgãos colegiados de decisão, fim da lista tríplice e eleições diretas e pa-
ritárias (1/3 estudantes, 1/3 professores e 1/3 técnicos-administrativos) 
para reitores/as, diretores/as e coordenadores/as;

1.4 Fortalecimento da Assistência Estudantil com a valorização do PNAES! 
Queremos R$2,5 bilhões já em 2015 com uma política de reajuste anual. 
A aprovação do PL 4780/14, que destina, para cada estudante do PROUNI, 
uma bolsa auxílio.

1.5 Criação de Praças Universitárias com creche, -restaurante, moradia e área 
de lazer e cultura, financiadas pelo poder público;

1.6 Regulamentação do Ensino Superior Privado! Aprovação do INSAES já! 

1.7 Fim do capital estrangeiro e da financeirização das Universidades! Educa-
ção não é mercadoria! Educação não é para especular!

1.8  Intervenção e estatização das Universidades privadas em graves crises;

1.9 Vincular os Royalties do Minério para Educação Pública e Ciência e 
Tecnologia;

1.10 Aprovação do PL da UNE de Segurança nos Campi, que visa resgatar nos 
quadros de servidores da Universidade o Vigilante orgânico, instituindo 
um Conselho de Segurança com a participação de estudantes, servidores 
técnico-administrativos e docentes, das comunidades do entorno e todas 
as esferas do poder público;

1.11 Pelo fim do processo de terceirização dos serviços e pela contratação de 
servidores efetivos para os quadros técnicos administrativos.
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Soberania e 
desenvolvimento nacional
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2.1 Mudança da orientação macroecômica do próximo governo, comba-
tendo o cambio flutuante, o superávit primário e os juros altos. Por 
uma política financeira que privilegie os trabalhadores. Não às pres-
sões do mercado!

2.2 Auditoria e suspensão do pagamento da Dívida Pública, tendo como 
base os estudos da Auditoria Cidadã da Dívida; pelo fim da política 
de Superávit Primário;

2.3 Redução da Taxa Selic em patamares internacionais a fim de que se 
abra um novo ciclo de desenvolvimento no país;

2.4 Pela Soberania em relação a política cambial, que o Banco Central 
esteja submetido aos interesses da nação e não a de especuladores, 
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial;

2.5 Expansão de crédito, em especial para as micro e pequenas empre-
sas, como  forma de incentivo ao desenvolvimento nacional.

2.6 Reforma Tributária que desonere os mais pobres e taxe as grandes 
fortunas a fim de financiar os serviços públicos;
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2.7 Investimento em produção de tecnologia nacional que permita a 
construção de um projeto energético que priorize fontes limpas e 
renováveis e que esteja acessível ao povo e sob seus interesses.  

2.8 Por um projeto de desenvolvimento econômico que não comprometa 
os recursos naturais, o meio ambiente e os povos tradicionais do país;

2.9 Demarcação dos legítimos territórios de povos tradicionais, como in-
dígenas, quilombolas e ribeirinhos; 

2.10 Reforma Agrária Popular, de caráter anticapitalista, que democrati-
ze o acesso à terra e destine-a para quem nela trabalhe;

2.11 A consolidação de políticas para o fortalecimento da agricultura fa-
miliar e da produção agroecológica que forneça alimentos saudáveis 
e vise a soberania alimentar, garantindo condições reais para a dis-
puta do modelo hegemônico agrícola atual.

2.12 Não à Lei Anti-Terror, ou qualquer outra iniciativa que venha reduzir 
nossas liberdades democráticas;

2.13 Não ao Leilões do Petróleo;

2.14 Não aos leilões de portos, aeroportos e rodovias;
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2.15 Fortalecimento do papel do Estado no controle de setores estraté-
gicos da economia; revisão das privatizações com vistas à reestati-
zação das empresas privatizadas;

2.16 Reforma do poder judiciário com o fortalecimento do Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ e com a garantia do acesso a justiça.

2.17 Redução da jornada de trabalho, para 40 horas semanais, sem re-
dução de salários. Ratificação da Convenção 158 da OIT que impede 
a demissão imotivada;

2.18 Eliminação do fator previdenciário e política de valorização dos apo-
sentados;

2.19 Manutenção da política de valorização do salário mínimo.
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Pelo aprofundamento da 
nossa democracia! Reforma 
PolÌtica Democr·t ica j· !
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3.1 Fim do financiamento privado em campanhas eleitorais;

3.2  Paridade entre homens e mulheres nos cargos proporcionais;

3.3 Voto em lista fechada para a redução do personalismo, por uma disputa 
eleitoral que se valorize as ideias e alternância de gênero nas listas;

3.4 Maior participação popular nas decisões do país.Aperfeiçoamento e sim-
plificação dos mecanismos de convocação de consultas, referendos e 
plebiscitos populares; ampliação dos mecanismos de controle social

3.5 Apoio e participação da Coalizão pela Reforma Política Democrática, com 
a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular;

3.6  Compromisso pela realização de um plebiscito que convoque uma Cons-
tituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político que tenha como objeti-
vo consolidar e ampliar a nossa democracia; 

3.7 Pela efetiva implementação do Sistema Nacional de Participação Social
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Por um novo Marco 
RegulatÛrio nos Meios 

de ComunicaÁ„O
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4.1 Pela aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Campanha 
“Para Expressar a Liberdade”, que visa regulamentar os meios de co-
municação na perspectiva de fortalecer a liberdade de expressão no país;

4.2 Proibição de formação de Oligopólios midiáticos;

4.3 Fortalecimento das TV’s e Rádios Comunitárias;

4.4 Por um Ministério das Comunicações a serviço do povo, e não dos  
oligopólios da mídia;

4.5 Pela ampliação do acesso a internet banda larga, por meio de empre-
sas públicas. Por um sistema nacional de banda larga.

4.6 Não às renovações automáticas de concessões públicas às trans-
missoras de radiodifusão; participação e controle popular sobre os 
processos de renovação, para a garantia das contrapartidas sociais 
das empresas detentoras das concessões;

4.7 Aprovação do Projeto de Lei de Cultura Viva (PLC 90/13), que transforma 
o programa Cultura Viva do Ministério da Cultura em política de Estado

4.8 Apoio a produção cultural brasileira independente
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 Por uma nova polÌtica de 
seguranÁa p˙blica! Mais 
direitos para a juventude!
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5.1 Pela Desmilitarização da Polícia com a aprovação da PEC 51/2013.

5.2 Pelo fim dos Autos de Resistência com a aprovação do PL 4.471/13.

5.3 Combate ao extermínio da juventude negra.

5.4 Por mais recurso para a efetiva implementação da Lei Maria da Penha.

5.5 Fim da política de Guerra às Drogas, na qual juventude pobre e negra 
da perfieria é a maior vítima.

5.6 Criminalização da homofobia com a PL 122.

5.7 Pela garantia das liberdades religiosas e orientações sexuais. Contra o 
machismo, racismo, homofobia, lesbofobia e transfobia.

5.9  Efetivação e apoio às demarcações de terras, proteção à vida, e aten-
dimento a outras demandas e aspirações dos povos indígenas e dos 
quilombolas. Compromisso com a efetivação da Convenção 169 da OIT.



Por cidades 
mais humanas!
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6.1 Por uma reforma urbana que dê fim à especulação imobiliária e 
garanta o direito à moradia para todas e todos.

6.2 Passe estudantil para todos/as os estudantes, sem nenhum tipo 
de restrição.

6.3 Criação de espaços de cultura e lazer para os jovens, sobretudo 
para a juventude das periferias.



Sa˙de P˙b lica
7
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7.1 Fortalecer o SUS como um sistema público e universal, defender o 
SUS como direito de todos e dever do Estado, para que se consolide 
como sistema público, gratuito, eficiente e de qualidade, alicerçado 
nos princípios da universalidade, da integralidade, da equidade e da 
igualdade na atenção à saúde, comprometido com a defesa da vida.

7.2 Nem menos, nem depois! Aprovação do PLP 321/13 já! Com a des-
tinação dos 10% do orçamento bruto da união para a área da saúde.

7.3 Fortalecer a política nacional de saúde mental, segundo os prin-
cípios da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial, 
pelo fim das ações de internação compulsória de usuários de subs-
tâncias psicoativas.

7.4 Pela legalização do aborto.
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PolÌtica Externa
8
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8.1 Acelerar e radicalizar a integração latino-americana e caribenha, va-
lorizar a relação e cooperação Sul-Sul, com uma política externa que 
confronte os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. 

8.2 Aprofundar as experiências de projetos de integração, autônomas, 
antissistêmicas e antiperialistas, da América Latina e América do Sul, 
como a CELAC, UNASUL e ALBA, visando a construir um novo bloco 
histórico capaz de disputar os rumos do sistema internacional. 
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DIRETORIADA UNE – GESTÃO 2013/2015

Presidenta: Virginia Barros
Vice-presidente: Mitã Coelho Chalfun
1ª Vice-presidenta: Katerine Oliveira
2° Vice-presidente: Ronald Luiz “Sorriso”
3ª Vice-presidenta: Adriele Manjabosco
Secretária-geral: Iara Cassano Santos
Tesoureiro-geral: Bruno Correa
1° Tesoureiro: Andson Gonzaga da Silva
Diretor de Comunicação: Thiago José
Diretor da área de Humanas: Ivo Braga
Diretora de Assistência Estudantil: Flávia Hellen
1° Diretor de Assistência Estudantil: Patrick Campos Araújo
2° Diretor de Assistência Estudantil: Gladson Reis
Diretora de Políticas Educacionais: Juliana dos Anjos de Souza
1° Diretor de Políticas Educacionais: Pedro Paulo Rocha de Araújo
2° Diretor de Políticas Educacionais: Henrique Iglecio Fernandes
3° Diretor de Políticas Educacionais: Kauê Batista Ferreira Luchetta
Diretora de Universidades Públicas: Mirelly Vasconcelos Cardoso
1° Diretor de Escolas Públicas: Carlos Edísio Torres Leite
2° Diretor de Escolas Públicas: Iago Campos
3° Diretor de Escolas Públicas: Rafael Lima Gutierrez
4º Diretor de Escolas Públicas: Pedro Serrano
Diretor de Escolas Particulares: Marcus Vinicius
1° Diretor de Escolas Particulares: Mateus Weber
2° Diretor de Escolas Particulares: Rafael da Silva da Costa
Diretora de Cultura: Patrícia de Matos
1ª Diretora de Cultura: Maria Juliana Sousa Tramontini
2° Diretor de Cultura: Geovanny Costa Silva
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Diretor de Relações Internacionais: Thauan Fernandes
1° Diretor de Relações Internacionais: Matheus Malta Rangel
2° Diretor de Relações Internacionais: Rodrigo Suñe de Oliveira
Diretora de Movimentos Sociais: Deborah Cavalcante Duarte da Costa
1ª Diretora de Movimentos Sociais: Amanda Ferreira Teixeira
2° Diretor de Movimentos Sociais: Anderson Roberto Melo de Castro
3ª Diretora de Movimentos Sociais: Laís Rondis Nunes de Abreu
Diretor de Relações Institucionais: Patrique Lima
1° Diretor de Relações Institucionais: William Rodrigues Dantas
2º Diretor de Relações Institucionais: André Augusto Castro do Amaral Filho
Diretora de Mulheres: Lays Gonçalves da Silva
1ª Diretora de Mulheres: Jessy Dayane Silva Santos
Diretor de Desporto Universitário: Igor Mayworm
Diretora de Direitos Humanos: Camila Souza Menezes
2º Diretor de Direitos Humanos: João Paulo Furtado de Oliveira
Diretor de Meio Ambiente: Wallan Araújo Camelo
1° Diretor de Meio Ambiente: Marcelo Tourinho
2º Diretor de Meio Ambiente: Matheus Souza de Alencar Araripe
Diretora de Combate ao Racismo: Marcela Regina Ribeiro dos Santos
Diretor Jurídico: Rogério de Aguiar da Costa
Diretora LGBT: Nathalia Bittencourt
1ª Diretora LGBT: Larissa de Santana Passos
Diretor de Ciência e Tecnologia: Bryan Newton Correa de Faria Raimundo
1ª Diretora de Ciência e Tecnologia: Milena Oliveira Jorge Pereira
Diretor de Extensão Universitária: Valmir Lopes
1° Diretor de Extensão Universitária: Lucas dos Reis Vieira
2ª Diretora de Extensão Universitária: Tainá Reis Serafim
3° Diretor de Extensão Universitária: André Tomaz Cardoso
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Diretor de Memória do Movimento Estudantil: Fabrício Lima da Paz
1° Diretor de Políticas Públicas de Juventude: João Victor Escórcio de Oliveira
2° Diretor de Políticas Públicas de Juventude: Deryk Vieira Santana
3° Diretor de Políticas Públicas de Juventude: Victor Hugo de Oliveira Madurera
4ª Diretora de Políticas Públicas de Juventude: Lucielma Soares Godinho
Vice-presidente RS: Álvaro Lotterman
Vice-presidente RR: Railson Santos Barbosa
Vice-presidente RJ/ES: Carlos da Silva Furtado
Vice-presidenta MG: Fátima Carvalho
Vice-presidente BA: Helder Conceição
Vice-presidente AL: Thiago Souza
Vice-presidente PE: Ivson Carlos Araújo
Vice-presidente PB/RN: Damacieudo Dantas
Vice-presidenta PI/MA: Thamyres Gomes
Vice-presidenta PA/AP: Iani Almeida
Vice-presidente AM: YannEvanovick
Vice-presidente AC/RO: Jacson Queiroz
Vice-presidente MT/MS: Vinicius Brasilino
Vice-presidente DF: André João
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