
PROPOSTA DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNE

INTRODUÇÃO

A diretoria de ciência e tecnologia da UNE fará uma discussão sobre a sua atuação com DCEs,
Executivas de curso, CAs, visando construir uma relação em que a UNE não mais esteja fazendo seu
planejamento, ou falta de planejamento, de forma isolada nesta área. Optamos pela prática de criarmos fóruns
mais democráticos e eficientes. Compreendemos que deve ser uma prática corriqueira transformar a UNE num
espaço aberto às diversas demandas do ME, estimulando a pluralidade contando com gente que muitas vezes não
tem espaço em alguns fóruns que se converteram em disputas de torcidas organizadas das correntes do
movimento e que não tem conseguido ter propostas mais claras para a educação nem estabelecer relações com
outras entidades.

A necessidade de sermos mais propositivos e de termos uma outra linguagem é fundamental para
disputarmos a opinião pública, dentro e fora das universidades, contra um governo que não tem demonstrado
compromisso com a educação pública como elemento fundamental da cidadania no Brasil. Entretanto hoje não
temos um projeto de educação e de universidade, fato que nos tem colocado em situação incômoda pelas novas
demandas da política. Deixar os chavões de lado, ter uma atuação em um coletivo que formule, planeje e atue
democraticamente é a nossa intenção.

PRIORIDADES

1) ACOMPANHAMENTO E PUBLICIZAÇÃO DOS ASSUNTOS REFERENTES À cIÊNCIA,
TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNICAÇÃO. Atuação em espaços
como o Congresso Nacional, Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, Fórum Nacional em Defesa da
Democracia nos Meios de Comunicação.

2) DEBATES E SEMINÁRIOS REGIONAIS SOBRE ESTES ASSUNTOS, num processo de
capacitação e formação no movimento. Com mais informação, toma-se mais viável a discussão sobre temas que
hoje não conseguem muitas vezes alcançar o estudante e a sociedade no seu cotidiano.

3) DISCUSSÃO COM AS EXECUTIVAS DE CURSO, DCEs E CAs SOBRE A ATUAÇÃO DA
DIRETORIA.

4) CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DO ENEX

5) SOCIALIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL E ESTÍMULO À FORMAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE AVALIAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES.

Estas são linhas que serão discutidas para colher criticas e sugestões com as entidades. Tentaremos
manter um mecanismo de correspondência para mantermos todos informados do andamento dos trabalhos.
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