HOJE TEM ABRAÇAÇO NA TIJUCA

Depois do Campus Centro e de São Cristóvão, chegou a vez do Campus Tijuca
receber o nosso ABRAÇO.
Vamos lá, dia 07 de novembro, às 17h! Venha com sua alegria e seu afeto!
Aguardamos vocês!
https://www.facebook.com/events/136995450104686/?ti=cl

ABRAÇAÇO NO CPII EM SÃO CRISTÓVÃO
ABRAÇAÇO AO COMPLEXO SÃO CRISTÓVÃO - MAIS UM ATO EM DEFESA DO CPII
Na última quarta-feira, dia 2/11, tivemos mais um ato em defesa do Colégio Pedro II. Convocado
por responsáveis do Coletivo Diverso e Democrático que “reúne pais de alunos do Colégio Pedro
II, amigos e parceiros que apoiam uma escola pública autônoma, tolerante e democrática.”
O Abraçaço ao Complexo de São Cristóvão foi mais uma das atividades incorporadas ao
calendário da greve dos servidores e contou também com a presença de estudantes de
diferentes segmentos da escola.

NOTA DO REITOR SOBRE AS OCUPAÇÕES

OS ALUNOS DIVULGAM PANFLETO ESCLARECENDO
A POPULAÇÃO SOBRE AS OCUPAÇÕES

MOÇÃO DE APOIO AO CPII DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
MOÇÃO EM DEFESA DA LIBERDADE ACADÊMICA DO CP II
O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reunido em sessão no dia 27 de
outubro de 2016, manifesta solidariedade ao Colégio Pedro II, reconhecido por sua elevada qualidade de
ensino e por sua destacada atuação na formação de docentes. Preocupa a escalada de manifestações
hostis à liberdade de cátedra, ao pluralismo teórico e à liberdade de ensino, provenientes de setores do
judiciário, notadamente do MPF do Rio de Janeiro. A intimação da direção da escola e de membros da
comunidade acadêmica, como o Sindscope e o Grêmio Estudantil, em virtude do exercício da
constitucional liberdade de manifestação, pensamento e de expressão são precedentes incompatíveis
com a democracia. A educação pública, laica, comprometida com a difusão da ciência, da arte e da
cultura é um pilar fundamental da democracia e do Estado Democrático de Direito e não pode ser
ameaçada por manifestações facciosas, irracionalistas e particularistas, que fomentam valores de ódio e
de intolerância.
Prof. Roberto Leher
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