
 
Carta aberta dos Acadêmicos do Curso de Geologia e Programa Ciências da Terra 

À Comunidade Acadêmica da UFOPA e Sociedade em Geral 

 

MANIFESTAÇÕES PARA MELHORIAS NO CURSO DE GEOLOGIA 

 

Vimos por meio deste, primeiramente, agradecer a postura e o empenho dos 

acadêmicos do Programa de Ciências da Terra – PCdT, durante as manifestações ocorridas 

nos últimos dias, para juntos buscarmos mudanças no processo de consolidação e 

estruturação do Curso de Geologia da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. 

Uma manifestação pacífica, justa e de direito que teve como objetivo resolver questões de 

ordem prática e pontuais necessárias para que o Curso de Geologia tenha as condições 

mínimas de exercer suas atividades de ensino, pesquisa e extensão com disponibilidade de 

laboratórios, materiais didáticos, aulas de campo, aumento do quadro de docentes, 

incentivo para participações em eventos acadêmicos e estágio supervisionado, conforme 

PARECER CNE/CES Nº 387/2012. 

O estado democrático de direito estabeleceu em sua Constituição Federal de 1988, 

direitos e deveres a todos os indivíduos. Bem como a responsabilidade estatal para 

assegurar os direitos de seus cidadãos. 

As universidades têm como obrigação proporcionar da melhor forma possível o 

ensino público e qualitativo aos seus alunos. Uma vez que a educação é um direito social, 

previsto legalmente no artigo 6º de nossa Carta Magna, onde assevera que: 

 

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 



 

Ademais, o próprio texto educacional traz em seu bojo um capítulo especifico à educação, 

onde assegura o ensino público e qualitativo e gestão democrática do ensino público. Além 

das diversas leis do Ministério da Educação, complementando tais situações. 

Devido ao movimento realizado, grande parte das nossas reivindicações foram 

ouvidas e parcialmente solucionadas com a assinatura de um “TERMO DE PACTUAÇÃO 

PARA O FORTALECIMENTO DO CURSO DE GEOLOGIA”, firmado entre a 

Administração Superior, Docentes e Discentes do curso. Somos gratos aos nossos 

professores pelo esforço e dedicação incessante ao longo desses anos da UFOPA, que 

desenvolveram atividades que ultrapassaram a sala de aula. Agradecemos também, a 

Administração Superior na qual assistiu-se às reinvindicações de forma eficaz, 

estabelecendo prazos, designando responsáveis para execução das tarefas e abrindo um 

canal de comunicação entre docentes, discentes e reitoria. 

Aproveita-se a oportunidade para pedir DESCULPAS PÚBLICAS às pessoas que 

se sentiram prejudicadas e ofendidas. A reinvindicação não teve em momento algum a 

intenção de denegrir a imagem tão pouco a moral, no entanto, devido a imaturidade e 

tensão do momento, alguns manifestantes realizaram ações inaceitáveis e repudiadas por 

todos, espera-se que no futuro tais atitudes não se repitam. 

Por fim, deve-se enfatizar que o corpo discente do curso de Geologia e do 

Programa de Ciências da Terra encontra-se unido, no intuito de alcançar um bem comum – 

a consolidação do curso de Geologia. Vale salientar, que as manifestações continuarão de 

forma pacífica e legítima via acompanhamento direto e ativo do acordo firmado, visando 

que problemas ocorridos no passado não se repitam no futuro e que o mesmo seja cumprido 

integralmente. 

 

Santarém, 16 de julho de 2014 

 

Atenciosamente, 

 

Acadêmicos do Curso de Geologia e Programa Ciências da Terra 


