
 
 

 
 
Diagnóstico eixo temático Gestão Institucional: ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO        
PARA PARTICIPAÇÃO E CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL) 
 

A Universidade vai além do espaço para a produção do conhecimento, é nesse             

ambiente que se formam vínculos, se estimula a participação dos sujeitos de forma integrada e               

democrática para o desenvolvimento da cidadania, pautadas em valores éticos de liberdade e             

respeito às diferenças. Dessa maneira, não poderia ser diferente, o compromisso de apoio às              

formas de participação e de organização dos acadêmicos é um dos princípios norteadores da              

Política de Assistência Estudantil e Comunitária da UNIPAMPA. 

 

Todavia, a estrutura multicampi é um grande desafio para construir espaços de            

participação e convivência estudantil que ultrapassem os limites do campus. Lembramos que a             

UNIPAMPA na sua constituição optou pela concentração de áreas, assim seus campi            

dedicam-se a um determinado campo do saber. Entretanto, a relação entre campos do             

conhecimento é fundamento para convivência estudantil e construção de identidade          

universitária. 

 

Assim a UNIPAMPA desenvolve suas ações de estímulo à participação e convivência            

estudantil com o escopo de integração dos estudantes dos diferentes campi, por meio de              

grandes eventos como os Jogos Universitários, que serão retomados em 2018 no Campus             

Alegrete, como uma competição esportiva que tem a finalidade de integrar toda a comunidade              

discente. A última edição dos Jogos Universitários contou com a participação de delegações de              

todos os campi da UNIPAMPA, participando mais de 400 atletas. 

 

Além de organizar ações de integração da comunidade discente, a UNIPAMPA presta            

apoio à auto-organização estudantil, tradicionalmente apoia o Encontro de Discentes da           

UNIPAMPA (EDIUNI), que em 2017 teve sua sétima edição, realizada no Campus São Gabriel.              

O EDIUNI é não é um evento oficial da Universidade, mas um encontro organizado pelo               



Movimento Estudantil da UNIPAMPA, ou seja, pelos próprios estudantes, sem interferência da            

Reitoria. 

 

Embora ainda não tenha a criação de um Diretório Central de Estudantes constituído,             

sendo a auto-organização estudantil restrita ao âmbito de cada campus, seja pela constituição             

de Diretórios Acadêmicos, órgão de representatividade dos estudantes no âmbito do Curso, por             

meio de Centros Acadêmicos ou órgão representativo de todos os estudantes do campus, a              

UNIPAMPA apoia, no limite das suas possibilidades, as iniciativas de constituição de entidades             

representativas dos estudantes. 

 

Contudo, tendo em vista o caráter político inerente às organizações estudantis,           

buscamos não interferir na constituição desses órgãos, mesmo que tenhamos consciência da            

importância dessas entidades para estímulo da organização e convivência estudantil,          

compreendemos que o processo de construção deve ocorrer sem a interferência da            

Administração Universitária. 

 

Entretanto, por outro lado, compreendemos as nossas especificidades como uma          

Universidade jovem diante da dificuldade da auto-organização das entidades sociais, sinais dos            

tempos, em que se impõe uma necessidade de um olhar atento para tal questão. Dessa               

maneira, temos um desafio de construir uma política de fomento à formalização das entidades              

estudantis, sem interferir politicamente. 

 

A formalização das entidades estudantis, não somente no aspecto jurídico, mas sua            

legitimação na comunidade estudantil é uma necessidade premente para podermos construir           

um canal de discussão com os estudantes. A ausência das entidades estudantis enfraquece o              

debate com o corpo discente, uma vez que fica restrito aos representantes nos órgãos              

colegiados, havendo uma discussão que abrange apenas uma parcela menor dos estudantes. 

 

Dessa forma, compreendemos que o fortalecimento das entidades estudantis já          

constituídas e o fomento à constituição de novas, em especial, ao Diretório Central, é uma               

questão central para qualificar a participação dos estudantes nas discussões e decisões da             

Universidade. Em suma, a auto-organização estudantil por meio das suas entidades é um             

mecanismo  para radicalizar o processo democrático na UNIPAMPA. 

 



Todavia, a não interferência na constituição, nas decisões e gestão das entidades            

estudantis não impede a Universidade de prestar apoio material ao Movimento Estudantil, seja             

por meio da cedência de espaço físico para sede dos diretórios e centros acadêmicos, apoio               

logístico para participação de eventos organizados pelas executivas e federações de cursos ou             

outras entidades estudantis estaduais ou nacionais, como a União Nacional dos Estudantes. 

 

Para tanto, precisamos que haja uma formalização das entidades estudantis, para que            

possamos realizar a cedência regular dos espaços físicos, para que haja um regulamento             

prevendo os direitos e obrigações das entidades, para que essas relações estejam dentro da              

legalidade. Não há normatização da relação entre a UNIPAMPA e as entidades estudantis, não              

há um órgão que concentre informações sobre o número de entidades que ocupam espaços              

físicos da UNIPAMPA ou que, de alguma forma, recebem algum auxílio material. Acreditamos             

que uma normatização contribuirá para qualificar e fomentar os eventos de iniciativa das             

entidades estudantis. 

 

Por fim, por todas as razões que expomos e cientes das cautelas que devemos ter,               

compreendemos que a comunidade universitária deve realizar debates sobre a importância das            

entidades estudantis para o processo de radicalização democrática na UNIPAMPA, sobre a            

necessidade de construir uma política de fomento à criação e à formalização dessas entidades              

e regulamentar a relação da UNIPAMPA com elas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 






