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CONVOCATÓRIA DA 2º PLENÁRIA:  

DISCUTIR EM CADA ENTIDADE! EM CADA SALA DE AULA! 

Foi aprovado pela Coordenação um novo texto para a convocatória da plenária, que atualiza a situação e a discussão política 
que envolve a luta pela Retirada do PL 7200/06. Esta convocatória é um instrumento fundamental para abrir a discussão com 
cada entidade estudantil (do Centro Acadêmico ao DCE, das Executivas de Cursos até a União Nacional dos Estudantes). A 
batalha é levar a discussão para todo o movimento estudantil e organizar as entidades que aderirem para participarem da 2a. 
Plenária Nacional de Entidades pela Retirada da Reforma Universitária na Universidade Federal da Bahia. 
A nova convocatória constata que “o presidente Lula tomou posse do seu segundo mandato. Em outros países do continente, 
também, o povo votou e foi às ruas por mudanças e pela soberania nacional como na Venezuela, Bolívia e México e Equador. 

Lula foi reeleito por mais de 58 milhões de votos contra o representante das privatizações e do desmantelamento dos serviços 
públicos, como a educação. 
58 milhões que querem viver, como a juventude quer ter um futuro, e precisa de uma universidade pública. 
Mas esse Projeto de Lei tem um conteúdo contrário ao que o povo votou. Ele é um perigo que ronda o ensino superior. 

Ela prevê uma disputa entre as instituições pelas verbas, através de critérios de “produtividade”. Ao invés de lutarmos todos 
juntos por mais verbas, uma instituição lutaria contra a outra pelos mesmos parcos recursos. Seria a desagregação do sistema 
universitário nacional. 

O projeto encoraja as escolas a se financiar com mais taxas e venda de serviços, mantém as fundações “de apoio” e 
desqualifica os docentes pela flexibilização do regime de trabalho. Para viabilizar tudo isso, o PL 7200/06 prevê enganosos 
conselhos de participação da “sociedade civil” para nos integrar a essa política. (...) 
O projeto também não revoga a Lei de Mensalidades 9870 do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que institui 
aumentos anuais de mensalidade e dá o “direito” das escolas particulares impedirem a matrícula dos alunos por falta de 
pagamento de altas mensalidades (inadimplentes).” 

E concluí afirmando: “Não podemos permitir que a ameaça real deste projeto siga em frente. Para enfrentá-lo é preciso a ampla 
unidade, com uma única condição: a exigência que o governo retire o PL 7200/06. Isso é necessário! Isso é possível! (...) 

É dessa reivindicação concreta que se trata. Só a Retirada do PL 7200/06 pode unir todos, os que estão contra, tem dúvidas 
ou gostariam de emendar em favor dos estudantes. Estamos convencidos pela experiência de que os estudantes podem 
responder se se tratar disso, e não de propaganda vazia ou de fazer palanque para grupos. É positivo que mais setores tomem 
posição sobre o PL 7200/06, porém, não é hora de criar novas iniciativas que dividem e enfraquecem o movimento e sim que 
se somem através das entidades do movimento estudantil à campanha pela retirada da reforma universitária.” 

A nova convocatória já está rodando as universidades numa versão panfleto e numa versão para coleta de adesão de 
entidades. Ajude a divulgá-la! 

 
NOVA DATA DA PLENÁRIA NACIONAL EM SALVADOR: 15 DE ABRIL DE 2007! 

A 2 º Plenária Nacional de Entidades e Delegados pela Retirada da Reforma Universitária foi transferida para o dia 15 de abril 
de 2007.  

A Coordenação de Entidades da Campanha Pela Retirada da Reforma Universitária se reuniu no dia 28 de janeiro, na sede do 
Diretório Acadêmico de Teatro da UNIRIO (Rio de Janeiro/RJ).  

Nesta reunião decidiu transferir a a data plenária para 15 de abril para viabilizar as delegações de várias universidades 
públicas do país, que voltarão às aulas entre o dia 5 e 12 de março. O local continua o mesmo: Universidade Federal da Bahia, 
Salvador – BA. Lá, a Comissão de Mobilização Estadual já está organizando a estrutura para receber delegações de todo o 
Brasil. 

Com a data fechada,  é preciso colocar na rua a preparação das delegações.  

Desde já todas as entidades que quiserem participar da 2º Plenária Nacional de Entidades e Delegados pela Retirada da 
Reforma Universitária (PL7200/06) devem começar a arrecadar a grana para a viagem. 

 
ABAIXO-ASSINADO DE MASSAS! 

 A reuni ão da Coordenação de Entidades também aprovou um abaixo-assinado que servirá como um instrumento de massas. 
É um texto simples e direto, que trata das reivindicações estudantis, e servirá para massificar a campanha pela Retirada da 
Reforma Universitária. O abaixo-assinado deve chegar a todo estudantes em suas salas de aula, na filas dos bandejões, para 
dialogar com cada um e ampliarmos a campanha. 

 
OUTRAS DECISÕES DA REUNIÃO 

A Reunião também designou o diretor do DCE da UFBA Caio Marambaia para ser o responsável de contato com as entidades 
estudantis e a diretora do DACom da UFJF Priscilla Chandretti ficou responsável pela confecção da Circular da Campanha. 

 
DEBATE SOBRE REFORMA NA 5 º BIENAL DA UNE 

No debate marcado pela organiza ção da Bienal, a princípio estavam presentes 200 estudantes em um anfiteatro onde cabiam 
apenas 120 pessoas. Mas centenas de estudantes que queriam participar do debate ficaram do lado de fora. A pressão foi 
tanta que o debate foi transferido para impedidos de entrar, que exigiam participar da discussão. Pela pressão que fizeram, o 
debate foi transferido para um espaço maior, onde cerca de 500 provavam que querem debater a reforma universitária. 



Durante todo o debate os apoiadores da campanha distribuíram a convocatória da plenária de Salvador. Diversas falas 
apoiaram a luta pela retirada e se dirigiam para que a UNE assuma a luta pela retirada da Reforma Universitária da tramitação 
no Congresso Nacional. O debate vivo tomou conta do plenário. Palavras de ordens eram cantadas. A principal era “ô Lula, 
chegou a hora! Retira essa reforma!”. 

Durante a passeata que retomou a sede histórica da UNE na praia do Flamengo os apoiadores da campanha distribuiram a 
convocatória aos estudantes que participaram da passeata. 

 
ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA APOIA CAMPANHA PELA RETIRADA 
Aconteceu entre os dias 17 e 21 de janeiro o V Encontro Norte e Nordeste de Estudantes de Pedagogia (ENNOEPE) na cidade 
de Salvador. O encontro reuniu cerca de 600 estudantes. Com realização de quatro mesas redondas e grupos de estudo, 
foram garantidos vários debate à cerca da área e do movimento geral. Dentre as deliberações aprovadas na plenária final se 
destaca o apoio à campanha pela retirada do PL 7200/06 do congresso, com votação expressiva, e confirmando a vontade da 
base do movimento de pedagogia do norte e nordeste de lutar contra a reforma universitária a partir de uma reivindicação 
concreta que é a retirada. 
 
COODENAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA SE REUNIU 
A Coordenação Estadual de mobilização Pela Retirada Imediata do PL 7200/06 do Congresso Nacional da Bahia reuniu-se 
durante o V ENNOEPE com cerca de sete entidades de pedagogia do norte/nordeste além das entidades que compõem a 
comissão no estado (14 entidades), construindo uma comunicação maior entre os estados e a ampliação de comissões 
estaduais na região. A próxima reunião da comissão esta marcada para o dia 13/02 às 15 horas na Faced/Ufba. 
 
CONSELHO REGIONAL DA EXNEEF VAI DISCUTIR PLENÁRIA DE SALVADOR 

A Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física (ExNEEF) se reunirá em seu Conselho Regional (Regional 3), entre 
os dias 8 a 11 de fevereiro de 2007 em Fortaleza, para atualizar e encaminhar suas ações acerca do Movimento Estudantil de 
Educação Física  (MEEF) , bem como garantir a organização do movimento. Uns dos pontos centrais da discussão será a 
Campanha Pela Retirada Imediata do PL 7200/06 do Congresso Nacional. O objetivo é continuar na linha de se dirigir aos 
estudantes pelas suas reivindicações ampliando em todo o Nordeste a tiragem de delegados para a 2ª Plenária em Salvador.  

 
REUNIÃO DA CAMPANHA EM CURITIBA NO PARANÁ 

No Paraná, após o retorno da reunião da Coordenação de Entidades da Campanha Pela Retirada dessa Reforma, no dia 28 de 
janeiro no Rio de Janeiro, os Centros Acadêmicos apoiadores da campanha em Curitiba estão convocando uma atividade para 
o dia 15 de fevereiro pra organizar a Campanha Pela Retirada dessa Reforma aqui no Paraná.    

A atividade deve contar com o apoio de cerca de 7 entidades. Há grandes chances de ampliação até data.  A reunião 
acontecerá dia 15/02 as 17h no campus central da UFPR. 

 
REUNIÃO PELA RETIRADA DO PL 7200/06 NO CONEG DA UNE 

Também está marcado um encontro no Conselho Nacional de Entidades Gerais (Coneg) da UNE, que acontecerá no dias 31 
de março e 1º de abril, ainda sem local definido. Assim que o local for decidido pela diretoria da UNE vamos divulgar o horário 
da reunião. 

 
PRÓXIMA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 

A coordenação da campanha volta a se reunir no dia 3 de março as 15h, em São Paulo, na sede paulista da União Nacional 
dos Estudantes.  
 

Contatos e informação: retiradadopl7200@yahoo.com.br 
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