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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO IV CONGRESSO DE ESTUDANTES 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS ) 
 

 

O DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (DCE/UFRG S), 
por sua Diretoria Executiva, nos termos do art. 16 e seguintes do Estatuto Social, 

considerando o deliberado no Conselho de Entidade de Bases (CEB) 

Congressual, realizado no dia 26 de agosto 2009, CONVOCA O IV 

CONGRESSO DE ESTUDANTES, a realizar-se nos dias 02 e 03 de outubro 
de 2009, cujo processo prévio de seleção de delegados e encaminhamento de 

teses será regido pelo presente Edital, nos termos a seguir apresentados. 

 

1. DO CALENDÁRIO 
 

1.1. O processo prévio de seleção de delegados e encaminhamento de 

teses observará ao seguinte calendário: 

 

até  08 de setembro – data limite para que a Diretoria Executiva do 

DCE/UFRGS e os CA’s/DA’s indiquem os seus representantes na 

Comissão Organizadora do Congresso; 

 

09 de setembro, 18h30min – instalação e primeira reunião da 

Comissão Organizadora do Congresso; 

 

até 09 de setembro – limite para envio de textos destinados ao 

caderno de teses do Congresso, exclusivamente via e-mail, para o 

endereço congressoufrgs2009@gmail.com; 

 

14 de setembro – data de lançamento do caderno de teses do 

Congresso; 
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14 a 18 de setembro – período destinado ao debate das teses nos 

campi; 

 

até 30 de setembro – data limite para que cada CA/DA promova a 

eleição dos delegados, através de eleição por urnas ou em plenárias; 

 

1º de outubro - credenciamento de delegados do Congresso de 

Estudantes; 

 

02 e 03 de outubro – IV Congresso de Estudantes. 

 

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO 
 

2.1 Os procedimentos prévios e a organização do IV Congresso de 

Estudantes ficarão sob a responsabilidade de Comissão Organizadora do 

Congresso, integrada por 07 (sete) representantes indicados pela Diretoria 

Executiva do DCE/UFRGS e por 01 (um) representante de cada CA/DA. 

 

2.2. A Diretoria Executiva do DCE/UFRGS e os CA´s/DA´s deverão 

indicar os seus respectivos representantes até 08 de setembro de 2009. Os nomes 

após esta data não serão considerados e não integrarão a Comissão Organizadora 

do Congresso. 

 

2.3. A Comissão Organizadora do Congresso será instalada e realizará 

sua primeira reunião em 09 de setembro de 2009, às 18h30min, na sede central 

do DCE/UFRGS. Uma vez instalada, a Comissão Organizadora do Congresso 

disporá, de forma autônoma, sobre sua forma de organização interna e 

periodicidade de suas reuniões. 

 

2.4. A Comissão Organizadora do Congresso ficará responsável e 

poderá ser contatada pelo e-mail (congressoufrgs2009@gmail.com). Da mesma 

forma, poderá utilizar a estrutura do DCE/UFRGS para os fins a que se propõe. 
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3. DOS CRITÉRIOS PARA OS TEXTOS DO CADERNO. 
 

3.1. A todos os Centros ou Diretórios Acadêmicos é assegurada a 

publicação de textos, sobre qualquer tema referente ao eixo do Congresso ou de 

demandas específicas de seus cursos e campi. 

 

3.2. Aos estudantes não organizados em Centros ou Diretórios 

Acadêmicos, a publicação de textos é restrita aos eixos do Congresso e mediante 

a subscrição de, pelo menos, 30 (trinta) estudantes regularmente matriculados no 

segundo semestre de 2009 da UFRGS. 

 

3.3. Não é necessária a apresentação de textos sobre todos os pontos, 

sendo respeitada a produção por tópicos, que são: 1) Universidade Brasileira: 

Conjuntura e Perspectivas; 2) Universidade Popular e a Educação Superior no 

Século XXI. 

 

3.4. Os textos deverão ser enviados exclusivamente via e-mail 

(congressoufrgs2009@gmail.com), até às 18h do dia 09 de setembro. 

 

3.4.1. O recebimento do texto será confirmado mediante resposta via 

e-mail em até 24 horas. Passado este prazo e não confirmado o recebimento, o(s) 

proponente(s) deverá(ão) contatar a Comissão Organizadora do Congresso pelo 

telefones 3308.4205 e 3308.4032. 

 

3.4.2. Para efeito de comprovação de horário limite da inscrição, será 

considerada a hora gerada automaticamente pela mensagem (GMT -3). 

 

3.4.3. O texto deverá ser entregue em arquivo “.doc”, em fonte Times 

New Roman 12 (doze), espaçamento entre parágrafos 1,5 (um e meio), contendo 

até 10.000 (dez mil) caracteres sem espaços. 
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3.4.4. Todas as contribuições recebidas serão publicadas no site do 

DCE (www.ufrgs.br/dce). 

 

3.4.5. Não serão publicadas quaisquer tipo de citações ou textos que 

reproduzam opiniões preconceituosas ou que contrariem ao Estatuto do DCE. 

 

4. DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS(AS) 
 

4.1. A eleição / seleção de delegados observará ao disposto no art. 16, 

parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social do DCE/UFRGS, sendo de 

responsabilidade dos centros e diretórios acadêmicos. 

 

4.2. Os delegados poderão ser eleitos por voto secreto, em urnas, ou 

por voto em plenária, por chapas inscritas ou nominalmente, independentemente 

do modelo de eleição escolhido no âmbito de cada CA/DA. 

 

4.3. Até o dia 18 de setembro, às 18h, os centros e diretórios 

acadêmicos deverão informar à Comissão Organizadora as datas da eleição de 

delegados, bem como o procedimento escolhido. 

 

 

5. DO CONGRESSO 
 

5.1. O IV Congresso de Estudantes é regido pelo disposto nos arts. 17, 

18, 19 e 20 do Estatuto Social do DCE/UFRGS. 

 

5.2. O IV Congresso de Estudantes realizar-se-á nos dias 02 e 03 de 

outubro de 2009, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS, contendo a 

seguintes pauta: 1) Universidade Brasileira: Conjuntura e Perspectivas; 2) 

Universidade Popular e a Educação Superior no Século XXI; 

 

5.3. As mesas serão instaladas às 18h30min (Mesa 1) do dia 02 de 

outubro e às 9h00min (Mesa 2) do dia 03 de outubro. 
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5.4. No dia 03 de outubro, entre 14h00min e 17h00min, reunir-se-ão 

Grupos de Trabalho, assim definidos: (a) Currículos do Ensino Superior, (b) 

Financiamento, (c) Pesquisa e Extensão, (d) Acesso à Universidade, (e) 

Movimento Estudantil, (f) Políticas de Permanência, (g) Educação Básica, (h) 

Gênero, (i) Orientação Sexual e (j) Ações Afirmativas. 

 

5.5. No dia 03 de outubro, às 18h30min, realizar-se-á a plenária final 

do IV Congresso de Estudantes, para aprovação de resoluções acerca dos temas 

debatidos no Congresso e constantes da sua pauta. 

 

5.6. Encerrados os trabalhos, as resoluções do IV Congresso de 

Estudantes serão organizadas pelo DCE/UFRGS em caderno para posterior 

divulgação aos estudantes. 

 

5.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Organização do Congresso e pela Diretoria Executiva do DCE/UFRGS. 

 

Porto Alegre, 3 de setembro de 2009. 

 

 

Glauco Ludwig Araujo 

Coordenação-Geral do DCE/UFRGS 


