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São Paulo, 1 de maio de 2011. 

 

De 13 a 17 de julho, acontecerá o 52º Congresso da UNE (CONUNE). Para o DCE-Livre, o que se 

passa na USP atualmente não está isolado do resto do Brasil. A falta de democracia nas reitorias das 

universidades, por exemplo, é algo que acomete o Brasil como um todo. O descaso com as graduações, que 

vemos na USP através das diretrizes traduz-se no descaso com a educação como um todo em nosso país, 

seja ela no ensino básico ou superior. No Brasil, a profissão d@ professor(a) é cada vez mais desrespeitada 

e poucos jovens têm acesso à universidade. 

É fundamental que @s estudantes e o movimento estudantil lutem nacionalmente pela melhoria 

da educação. O DCE-Livre da USP construirá o 52º Congresso da UNE. Nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de maio 

serão realizadas as eleições de delegad@s. Saiba como participar e inscreva a sua chapa! 

 

Edital de inscrição de chapas para o 52º Congresso Nacional da UNE 

 

Art. 1º - As chapas que forem concorrer ao 52º Congresso Nacional da UNE deverão inscrever-se junto ao 

DCE-Livre da USP entre os dias 11, 12 e 13 de maio de2011, das 18h00 às 19h30, na sede do DCE. 

Art. 2º - No ato da inscrição, as chapas deverão, obrigatoriamente, apresentar: 

I - Nome da chapa; 

II - Nome completo, número USP, unidade de ensino de tod@s @s membr@s; 

III - Comprovante de matrícula no semestre da data de inscrição e cópia de documento com foto de tod@s 

@s membr@s; 

Parágrafo único - Em conformidade com o estatuto do DCE-Livre da USP, as chapas deverão contar com o 

número mínimo de 13 (treze) integrantes. Não é permitida a participação de uma mesma pessoa em mais 

de uma chapa. 

Art. 3º - Tanto no ato de inscrição das chapas, quanto na indicação d@s delegad@s através da 

proporcionalidade, é obrigatória a indicação de no mínimo 30% de mulheres. 


