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NOTA DE REPÚDIO 
 

 
O Colegiado da Licenciatura em Ciências Sociais da UFRB vem a público repudiar 
o Ofício Circular 27/2016 que o Ministério da Educação enviou no último dia 19 
de outubro aos Diretores da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, no qual solicita “MANIFETSAÇÃO FORMAL QUANTO À EXISTÊNCIA 
DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA INSTITUIÇÃO, PROCEDENDO, SE FOR O 
CASO, À IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES OCUPANTES NO PRAZO DE 5 DIAS”. 
 
Entendemos que a indissociabilidade do ensino pesquisa e extensão, como 
também o cumprimento das atividades curriculares e acadêmicas estão em 
curso nas ocupações dos espaços físicos das instituições de ensino superior do 
país. Do mesmo modo, compreendemos que o exercício da cidadania e a defesa 
do bem público é uma atividade eminentemente acadêmica e presente nos 
currículos formativos das IES.  
 
A tomada de consciência sobre os desdobramentos advindos da aprovação da 
PEC 241 demonstra que os jovens estudantes estão imbuídos de um princípio 
democrático, defendendo para as futuras gerações a preservação de direitos e 
entre estes, o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade.  
 
A descabida solicitação do Ministério da Educação revela a ideologia privatista 
dos atuais gestores, demonstrando a forma com que tratam o bem público e 
seus agentes, tomando-os como clientes ou amotinados, invasores. Este 
conceito com que operam apresenta a insuficiência de argumentos para as 
propostas em curso, buscando através da legalidade, estabelecer o medo e a 
perseguição, como fizeram durante a ditadura.  
 
Diante do exposto, pode se afirmar que a ocupação em curso e a ação dos 
jovens estudantes estão em consonância com o previsto na constituição e nos 
currículos formativos das IES públicas do país. Pois, revelam a disposição crítica 
em defender a educação e a coisa pública, fazendo aquilo que se busca nas 
instituições produtoras de conhecimento, ocupar, permanecer e produzir 
saberes. 

 
 


