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 Senhor Reitor, 

 

Servimo-nos do presente para 
nomeações aos respectivos
tempo em que reiterar nossa expectativa no êxito dessa gestão, que esperamos seja 
embasada no princípio da gestão partic

Vivemos momentos sombrios no país, com implicações em todas as áreas,
através das  ações do Governo Bolsonaro, que ameaça as instituições públicas, em 
particular a Universidade Brasileira, destrói as conquistas dos trabalhadores e NEGA
os direitos humanos e sociais.  Nesse contexto as Universidades Públicas possuem um 
papel estratégico para o desenvolvimento e transformação social do País, e dessa 
missão não podemos abrir mão.  
estamos convictos de que o processo dialógico entre a gestão e a comunidade, 
representada pelas entida
sentido estamos à disposição de Vossa Magnificência.

A democracia continua sendo uma bandeira de luta que deve nos orientar em 
todas as nossas ações, por isso continuamos na luta por uma Nação justa e i
por uma Universidade verdadeiramente democrática e socialmente referenciada.

Esperamos que o ocorrido nesse processo de consulta não se torne prática na 
UFMT, e nossa Universidade 
referência no exercício da democracia, desde o processo de escolha dos gestores ao 
cotidiano da gestão.  Por isso manifestamos nossa disposição na continuidade da luta 
pela retomada da cultura democrática 
que demarca, para além do discurso, um 
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presente para cumprimentá-lo, extensivo a Vice
respectivos cargos de Reitor e Vice-Reitora da UFMT, ao mesmo 

tempo em que reiterar nossa expectativa no êxito dessa gestão, que esperamos seja 
embasada no princípio da gestão participativa e compartilhada. 

Vivemos momentos sombrios no país, com implicações em todas as áreas,
através das  ações do Governo Bolsonaro, que ameaça as instituições públicas, em 
particular a Universidade Brasileira, destrói as conquistas dos trabalhadores e NEGA
os direitos humanos e sociais.  Nesse contexto as Universidades Públicas possuem um 

estratégico para o desenvolvimento e transformação social do País, e dessa 
missão não podemos abrir mão.  Sabemos que os desafios são inúmeros, por isso 
estamos convictos de que o processo dialógico entre a gestão e a comunidade, 
representada pelas entidades e pelos órgãos colegiados são fundamentais. Nesse 
sentido estamos à disposição de Vossa Magnificência. 

A democracia continua sendo uma bandeira de luta que deve nos orientar em 
todas as nossas ações, por isso continuamos na luta por uma Nação justa e i
por uma Universidade verdadeiramente democrática e socialmente referenciada.

o ocorrido nesse processo de consulta não se torne prática na 
UFMT, e nossa Universidade retome a sua prática de gestão democrática, sendo 
referência no exercício da democracia, desde o processo de escolha dos gestores ao 
cotidiano da gestão.  Por isso manifestamos nossa disposição na continuidade da luta 
pela retomada da cultura democrática dessa Universidade, através do voto paritária, 

, para além do discurso, um  tratamento justo aos estudantes e servidores 
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, extensivo a Vice-Reitora, pelas 
da UFMT, ao mesmo 

tempo em que reiterar nossa expectativa no êxito dessa gestão, que esperamos seja 

Vivemos momentos sombrios no país, com implicações em todas as áreas, 
através das  ações do Governo Bolsonaro, que ameaça as instituições públicas, em 
particular a Universidade Brasileira, destrói as conquistas dos trabalhadores e NEGA 
os direitos humanos e sociais.  Nesse contexto as Universidades Públicas possuem um 

estratégico para o desenvolvimento e transformação social do País, e dessa 
Sabemos que os desafios são inúmeros, por isso 

estamos convictos de que o processo dialógico entre a gestão e a comunidade, 
des e pelos órgãos colegiados são fundamentais. Nesse 

A democracia continua sendo uma bandeira de luta que deve nos orientar em 
todas as nossas ações, por isso continuamos na luta por uma Nação justa e inclusiva e 
por uma Universidade verdadeiramente democrática e socialmente referenciada. 

o ocorrido nesse processo de consulta não se torne prática na 
retome a sua prática de gestão democrática, sendo 

referência no exercício da democracia, desde o processo de escolha dos gestores ao 
cotidiano da gestão.  Por isso manifestamos nossa disposição na continuidade da luta 

através do voto paritária, 
estudantes e servidores 



 

docentes e técnico-administrativos integrantes da
com o vosso apoio. 

Solicitamos uma Agenda com Vossa Magnificência e com a Vice
nos apresentarmos e entregar a nossa Pauta de Reivindicações Internas,
as seções sindicais de SINOP, Rondonópolis e Araguaia e  o HUJM, 
estabelecimento de uma Agenda Positiva nas relações entre a gestão e a entidade que 
representamos. 

Reafirmamos nossos sinceros desejos de pleno êxito na gestão.

Saudações Sindicais
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administrativos integrantes da comunidade universitária

Solicitamos uma Agenda com Vossa Magnificência e com a Vice
nos apresentarmos e entregar a nossa Pauta de Reivindicações Internas,
as seções sindicais de SINOP, Rondonópolis e Araguaia e  o HUJM, 
estabelecimento de uma Agenda Positiva nas relações entre a gestão e a entidade que 

Reafirmamos nossos sinceros desejos de pleno êxito na gestão.

Saudações Sindicais 

“A Universidade é o melhor lugar do mundo pra 
fazer desse mundo um lugar melhor”.
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comunidade universitária e contamos 

Solicitamos uma Agenda com Vossa Magnificência e com a Vice-Reitora, para 
nos apresentarmos e entregar a nossa Pauta de Reivindicações Internas, envolvendo 
as seções sindicais de SINOP, Rondonópolis e Araguaia e  o HUJM,  buscando o 
estabelecimento de uma Agenda Positiva nas relações entre a gestão e a entidade que 

Reafirmamos nossos sinceros desejos de pleno êxito na gestão. 

“A Universidade é o melhor lugar do mundo pra 
fazer desse mundo um lugar melhor”. 


