
A CHAPA 2 – SINTONIA considera bem vindas tod@s as sug-
estões e contribuições dos estudantes, independente de 
sua raça, orientação sexual, preferência partidária, posição 
política, social ou econômica. 

• Exigir transparência da diretoria, e acompanhar o andamen-
to das obras que pretendem reformar o prédio atual da FAFICH, 
atento às garantias de espaço reservados para os CAs e insistindo 
por acomodações provisórias para os que estão sem sede;

• Adequar e ampliar o horário de funcionamento do DA, dos 
colegiados, secretarias, laboratório de informática e cantina, para 
garantir atendimento conforme a disponibilidade dos alunos do 
diurno e do noturno.

ESPAÇO FÍSICO E 
ATENDIMENTO NOTURNO

RESTRUTURAÇÃO DO D.A., 
INTEGRAÇÃO E DIVERSÃO

• Renovar o ambiente do DA para que funcione em sua plen-
itude, sendo um espaço acolhedor para as atividades de todos os 
alunos e dos CAs, além de reformar as sinucas;

• Incentivar e procurar por novas formas de financiamen-
to do DA e CAs, como o repasse do aluguel de salas cobrado pelas 
atividades de extensão dos CAs;

• Criação da Atlética da FAFICH, responsável por torneios 
esportivos e atividades de integração, como campeonatos 
periódicos de sinuca, xadrez , pôquer, etc...

VIDA ACADÊMICA E MUNDO 
DO TRABALHO

• Apoiar a ampliação das atividades de extensão efetuadas 
pelos cursos, e lutar por recursos para torná-las gratuitas;

• Acompanhar os processos de homologação e regula-
mentação dos cursos novos e de suas profissões, junto aos co-
legiados e orgãos públicos a quem compete fazê-los;

• Criar um fórum sobre profissões para os veteranos e os 
formados que desejem trocar experiências com quem busca 
oportunidades de trabalho;

• Realizar o debate sobre a insegurança no campus;
• Cobrar realização de concursos para docentes, técnicos 

adminitrativos e seguranças;
• Lutar por paridade entre alunos, professores e técnicos 

administrativos nos orgãos da FAFICH e da UFMG.

O Diretório Acadêmico (DA) é o responsável por orientar e apoiar os diver-
sos Centros Acadêmicos (CAs) em seus problemas específicos, trabalhando em 
prol da existência de condições para estes e também fazer com que a insatisfa-
ção dos estudantes chegue com força naqueles que devem zelar pela garantia 
da qualidade do ensino público e gratuito: Diretoria, Congregação, Colegiados, 
Assistência Estudantil e Reitoria.

Vivemos uma época de mudanças, que trazem desafios como identificar os 
problemas e construir caminhos para superá-los. Não é nosso papel anunci-
ar o caos, mas trabalhar para que as mudanças venham para o bem, para 
democratizar a UFMG e sintonizar nossa universidade aos desafios do desen-
volvimento e da justiça social.  A expansão da universidade é uma realidade 
que traz consigo vários transtornos e gera muitas dúvidas quanto a garantia 
da qualidade do ensino superior. Estamos atentos à isto e vamos ficar de olho.

D.A. FAFICH EM SINTONIA COM 
A UFMG QUE A GENTE QUER



AÇÃO INDEPENDENTE, 
MAS CONJUNTA COM 
O MOVIMENTO ESTUNDATIL

A CHAPA 2 – SINTONIA reconhece os diferentes espaços de 
representação dos estudantes: o DCE-UFMG, a UEE-MG e, nacio-
nalmente, a UNE e a ANEL, como sendo fóruns adequados para 
o debate dos desafios que extrapolam a abrangência da FAFICH 
e dizem respeito a todos os estudantes. Sempre que os alunos da 
FAFICH decidirem  apoiar alguma demanda apresentada por estes 
espaços,  apoiaremos. Estamos dispostos a colocar em discussão 
bandeiras que acreditamos serem nossas também: 10% do PIB 
para a educação, Fundo Social do Minério em Minas Gerais, 
contra os cortes na educação  e pela reabertura de concursos 
públicos para professores...

Mas não abrimos mão de nossa independência, evitando ser-
mos subordinados, subjugados ou aliciados por correntes ide-
ológicas ou partidárias que quiserm usar o movimento estudantil 
para ganhar notoriedade e evidência na sociedade.

Os alunos a seguir fazem parte desta chapa. Queremos, juntos, apresentar 
novas ideias partindo das nossas experiênciais pessoais, interesse e participa-
ção no movimento estudantil. Viemos de Ciências Sociais, Ciências Socioambi-
entais, Comunicação Social, Gestão Pública, História e Psicologia. Somos :

Rodrigo Miranda, Rafael, Isabella, Gáudio, Jorge, Caio, João Pedro, Lorena, 
Estevão, Pedro Luis, Telmo Lucas, Larissa, Evandro, João Paulo, André Felipe, 
André, Bartolomeu, Júlio César, Akino Takeda, Marcel Fidelis, Hugo, Tuira, 
Beto, Juliana, Evandro Graton, Ana Paula, Marcela, Lara, Iunakel, Renato, Davi 
e Dani.

A CHAPA 2 – SINTONIA nasceu abrigando uma diversidade de cursos e 
sendo democrática perante a pluralidade de opiniões existentes. Acredita-
mos que conseguiremos inovar nas formas de superar os desafios que encon-
tramos no universo acadêmico. Estes desafios não são poucos, não se limitam 
a unidade onde estamos e muitas vezes se arrastam sem solução por serem 
abordados por muito tempo do mesmo modo. Junte-se a nós!
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