
	

	

	

66º CONEG - Resolução de Movimento Estudantil 
 

A União Nacional dos Estudantes segue pujante na luta e enfrentamento aos 

retrocessos impostos para o povo brasileiro no último período. É fundamental a 

organização da rede do movimento estudantil e a realização do 66º Conselho 

Nacional de Entidades Gerais (CONEG) passa por essa necessária articulação das 

pautas da UNE com os Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), Diretórios 

Acadêmicos (DAs), Executivas de Curso e Uniões Estaduais dos Estudantes. 
 

No primeiro semestre de 2018, a UNE ainda percorreu 9 estados do Brasil em 

caravana com a “UNE Volante” que passou por diversas universidades públicas do 

país na defesa da educação pública e gratuita, na defesa dos espaços estudantis, 

na articulação da rede de cultura universitária com o CUCA, na defesa da 

democracia e da liberdade. 
 

Ainda, a UNE tem fortalecido os encontros de frentes e diretorias. Realizamos o 1º 

Encontro de Comunicação (ECOM) da UNE que discutiu a organização da rede de 

comunicadores do Movimento Estudantil , um grandioso 8º Encontro de Mulheres da 

UNE em Juiz de Fora de 30 de março a 1º de Abril que denunciou o avanço da 

ofensiva capitalista sobre os corpos das mulheres com o avanço do 

conservadorismo da violência e contrapôs isso com a resistência diária das 

mulheres universitárias.  
 

A UNE realizará ainda o 3º Encontro LGBT entre os dias 27 e 29 deste mês que 

tratará da necessária defesa da diversidade, da democracia e o combate a 

LGBTfobia, um Encontro de Negras e Negros e a 11ª Bienal de Cultura e Arte da 

UNE em Janeiro do ano que vem. 
 

Diante de todas as dificuldades orçamentárias na educação superior ao longo desse 

ano, é urgente que a UNE se atente à aprovação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. O artigo 22 da LDO, após muita articulação da Associação Nacional 

de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e das 

entidades da educação, garante que as receitas próprias das universidades e 

institutos federais sejam de fato utilizadas por essas instituições, sem a chancela do  



	

 

 

 

MEC. Essa mudança pode garantir 5 bilhões a mais para a educação superior 

brasileira, amenizando os impactos da EC 95. Precisamos juntos garantir que o 

orçamento destinado a educação na LDO seja mantida! 
 

Para além de debater os rumos do país, da educação e elaborar uma plataforma 

eleitoral dos estudantes, a UNE lança a campanha para a semana do Dia do 

Estudante, a “Semana em Defesa da Educação e Democracia” que ocorrerá de 6 a 

15 de Agosto. Nesta Semana, vamos organizar ações nas universidades em defesa 

da educação pública e gratuita, contra a cobrança de mensalidades, em defesa de 

mais orçamento para educação pública, contra a mercantilização do ensino superior 

privado e contra as mudanças que prejudicam os estudantes do FIES e do PROUNI. 
 

Essas atividades passarão também pelo "Dia do Basta" convocado pelas centrais 

sindicais para 10 de Agosto com paralisações em todo o Brasil e culminarão em 

Brasília nos dias 14 e 15 de agosto, com participação na marcha para a garantia do 

direito ao registro da candidatura de Lula. Além disso, em conjunto com a marcha, a 

UNE realizará um grande encontro estudantil em defesa da educação e da 

democracia. 

 

O 66º CONEG da UNE ainda aprova a realização do Conselho de Entidades de 

Base (CONEB) da UNE para o início de 2019, importante espaço de articulação da 

UNE com os Centros Acadêmicos. Retomar esse espaço é fundamental para 

fortalecimento da democracia interna da UNE e para a consolidação do movimento 

estudantil a partir das entidades de base, instâncias fundamentais da rede do ME 

com maior proximidade do dia a dia dos estudantes brasileiros. 
 

  

 

	


