
Agenda de segunda-feira, dia 4, na Casa do Professor (ADUnB)-  

O Comando Local de Greve convida todos/as os/as professores/as para, na 
segunda-feira, dia 4, às 14h00, na Casa do Professor (ADUnB), preparar as 
atividades da UnB em greve para o ato de terça-feira na Esplanada, aprovado 
em assembleia. 
9h00 - Reunião do Comando Local de Greve (CLG) 
 
14h00 - OFICINA PREPARATÓRIA DO ATO DE TERÇA NA ESPLANADA 
 
Atividades propostas: 
 
1) Coral da UnB 
2) Preparação do material visual a ser utilizados no ato 
3) Bateria Insana (estudantes) 
4) Atividades corporais propostas pelo prof. Fernando (IdA) 
5) Performance artística proposta pela profa. Márcia (IdA) 

Mobilização para o ato do dia 05 de junho 

Ato unificado dos servidores federais:  

 

Manifestação Dia 5 de junho, terça-feira próxima, haverá uma 

grande manifestação dos Servidores Federais em Brasília, na Es-

planada dos Ministérios.  O Comando Local de Greve recepciona-

rá os professores da UnB e de todas as outras partes do país que 

vierem para o evento com a apresentação do coral da UnB, a par-

tir das 9h, na Catedral. É importante que participemos.  

 

Haverá ônibus com saída do ICC Norte . 

Concentração a partir das 8h no Ceubinho. 
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Boletim da greve 

da UnB 
• AGENDA DA 

GREVE: 

 

 

Assembleia Geral    

da ADUnB:  

06/06 a partir das 

16h, no Anf.17 (ICC- 

Norte). 



Visite o blog da greve: 
 
Unbemgreve.wordpress.com Aula Aberta 

CEPE suspende datas 
finais do calendário 

acadêmico 
 
Na última quinta-feira, dia 
31 de maio, o Conselho 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) da 
Universidade de Brasília 
(UnB) decidiu suspender 
as datas finais do 
calendário acadêmico. A 
notícia foi comemorada 
pelos professores em 
greve, desde o dia 21, 
cujo comando havia 
pedido que esta decisão 
fosse adotada, pois 
significa, em resumo, que 
a instituição reconhece a 
paralização. 
Cerca de 70 por cento das 
faculdades e institutos da 
UnB haviam aderido total 
ou parcialmente à greve 
mas, agora, a tendência é 
que este número possa 
atingir os cem por cento, 
visto que, na prática, a 
suspensão do calendário 
permite que os prazos 
máximos para o 
encerramento das 
atividades acadêmicas, 
assim como a emissão de 
notas, pedidos de 
recursos, entre outros, 
sejam revistos. 
"Essa é uma decisão 
histórica na UnB, uma 
vitória do nosso 
movimento", avalia 
Ebnezer Maurílio 
Nogueira, presidente da 
Associação dos Docentes 
da Universidade de 
Brasília (ADUnB). 
Segundo ele, foi a 
primeira vez que isso 
ocorreu na história do 
movimento sindical da 
UnB e dá mais garantias 
para os estudantes. 

Movimentos sociais na América latina  
entre as veias abertas e as memórias do fogo 

 
No dia 30 de maio realizamos uma Aula Aberta – “aulão” –, organizada den-
tro das atividades da Greve pelo Cacom (centro acadêmico da comunicação). 
Aliás, foi uma continuação de outra aula aberta que aconteceu no segundo 
dia da Greve. O tema deste “aulão” foi «movimentos sociais na América lati-
na entre as veias abertas e as memórias do fogo». No encontro não estive-
ram somente estudantes da comunicação, senão de várias faculdades, visando 
compartilhar um momento de análise e reflexão que vai além de uma situa-
ção específica, esta Greve. A situação que vivemos hoje permite parar e pen-
sar o que estamos fazendo como professores e estudantes, na esfera de um 
cenário que deve colocar outras perguntas, outras provocações distantes ao 
lugar comum. Neste extraordinário momento vale pensar a universidade, 
porque todas as atenções estão voltadas para um ponto em comum (embora 
para àqueles que simplesmente servem-se da UnB como cartão de visita), i.e., 
a construção de algo que vai além do período de aulas ou salário, a concep-
ção das nossas ações e seu reconhecimento na esfera do saber como ação. 
Isso para todos os que fazemos esta experiência denominada universidade. 
Esse é o sentido da aula aberta realizada, e de outras que virão no decorrer 
dos dias. A proposta foi colocar, na mesa de discussão, uma ação de memó-
ria, vital, para compreender nossas instancias atuais de movimentos sociais na 
América latina. Nessa linha de pensamento buscamos, nas raízes desta Ame-
rica, as matrizes que possibilitaram engendrara e imaginar os movimentos 
sociais de migrantes anarquistas, operários, campesinos, indígenas, negros, 
estudantes, professores, mulheres … ao saber da nossa historia nos conhe-
cemos e conheceremos. Tomara que o formato de aula aberta não finalize e 
continue nos tempos de não greve, eis o que falta na nossa universidade, co-
tidianos de reflexão para se contrapor às miradas perdidas e vazias que de-
ambulam pelos corredores; ao dizer de Anísio Teixeira «são as universidades 
que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui. Nada as dis-
pensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil» (1935). A 
Greve que vivemos hoje não é simplesmente uma greve, é um questionamen-
to, uma pergunta, inserida no caminho de todos aqueles de que, direta ou 
indiretamente, têm a ver com a educação. 
 

Um cronópio (Pedro Russi) – Faculdade de Comunicação (FAC) – Programa de Pós-
Graduação em Comunicação; doutor em ciências da comunicação, coordenador do Núcleo 
de Estudos de Semiótica em Comunicação (NESECOM/UnB). Professor na UnB desde 2006. 


