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UMA HISTÓRIA DE OCUPAÇÃO 

DA OCUPAÇÃO À LEGITIMAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CAPOP UnB[1] 

 

  

Brasília, 23 de Maio de 2016 

 

  

 O CAPOP UnB (R)EXISTE! 

 

 O ESPAÇO FÍSICO DO CAPOP UnB É DAS E DOS ESTUDANTES DE 

GPP/UnB[2]! 

 

 Há algum tempo atrás, o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da 

Universidade de Brasília - CAPOP UnB não tinha seu espaço físico localizado onde é 

hoje, ao lado dos Auditórios Azul e Verde da FACE UnB[3]. O curso de Gestão de 

Políticas Públicas da Universidade de Brasília, ou GPP/UnB, foi criado em 2009 e 

desde de seu início as e os estudantes do curso cobraram da Administração e Reitoria da 

UnB um espaço físico para consolidação do CAPOP UnB. Não atendidas e atendidos, 

em 2011 realizaram uma ocupação, bem sucedida, na Sala BT 685 do ICC Norte[4], 

onde a partir de então o CAPOP UnB passou a existir força e legitimidade institucional 

e fisicamente para as alunas e os alunos de GPP/UnB, para a UnB e para o Campo de 

Públicas.  

 

 Mas, como muitas e muitos das Turmas "mais antigas" do curso devem se 

lembrar, no início do 1º Semestre de 2014 (ainda antes de as aulas começarem) o 

CAPOP UnB foi expulso pelo IH[5] e Reitoria da UnB do espaço em que ocupava e 

constituía Sede na Sala BT 685 do ICC Norte, com a argumentação de que a parte 

superior do ICC Norte passaria por reforma após isso, a sala seria "devolvida às 

atividades do IH, de onde fazia parte. 

 

 Na época, a Gestão Expressão (1º/2013 - 1º/2014) da Diretoria do CAPOP UnB 

convocou uma Assembleia Geral das e dos Estudantes de GPP/UnB (AGE), na qual 

disse que não havia sido aberto nenhum diálogo sobre uma nova alocação física para o 

CAPOP UnB, apenas um convite para que passasse a dividir o mesmo espaço físico já 

ocupado conjuntamente pelas e pelos estudantes de Administração e Ciências 

Contábeis, o CAFACE UnB[6], gerido pelo CAADM UnB[7] e CACIC UnB[8] no 

prédio da FACE UnB. Nesta mesma AGE, as e os estudantes de GPP/UnB deliberaram 

por recusar a divisão de espaço físico com outros cursos, quaisquer que fossem, e 

articular uma ação conjunta entre o Corpo Discente de GPP/UnB para ocupar um novo 

espaço físico e aproveitar o momento e mobilização para cobrar a Reitoria quanto à 

criação do Departamento de Gestão de Políticas Públicas (GPP/UnB) dentro da FACE 

UnB. A recusa à divisão de espaço se deu pelo fato de os outros dois cursos serem 

muitos grandes em quantidade de alunas e alunos, e com mais GPP/UnB, ficaria 

superlotado, além do fato de GPP/UnB ser um curso mais recente, com menos 1/3 do 

número de estudantes de cada um dos outros dois cursos, na época ainda passava pelo 

seu processo de criação de identidade e fortalecimento interno, no qual ter um espaço 

físico próprio para integração das e dos estudantes do curso era (e ainda é) muito 

importante! 
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 O IH e a Reitoria da UnB se mantiveram sem dialogar e assim, no primeiro dia 

de aula do 1º Semestre de 2014, mesmo com a resistência inicial por parte das e dos 

estudantes de GPP/UnB, o CAPOP UnB teve de ser desocupado e sair da Sala BT 685 

do ICC Norte, para realização da reforma e posterior "devolução" ao IH, caso contrário 

o CAPOP UnB sofreria os processos e multas ameaçados pela Reitoria e Prefeitura da 

UnB. Os bens do CAPOP UnB menores, mais leves e fáceis de serem carregados foram 

divididos entre alguns colegas de GPP/UnB que se dispuseram a guardá-los até que a 

situação do novo espaço físico fosse resolvida, e o bem maior (espacialmente e por 

estimo também), a sinuca do CAPOP UnB ficou na sala do DCE UnB[9] no ICC 

Centro. A placa que o CAPOP UnB possuía na época nunca mais foi vista após o dia da 

desocupação da Sala BT 685 do ICC Norte. 

 

 Com a continuidade do semestre, a Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

assumiu a Diretoria do CAPOP UnB com a pauta prioritária da luta por um novo espaço 

físico e formas de articular e executar esta ação. Todas as atividades da Gestão 

OcupAÇÃO com o CAPOP UnB no 1º Semestre de 2014 foram feitas com o objetivo 

de fortalecer a identidade do curso, mobilizar o Corpo Discente de GPP/UnB e juntar 

fundos para a ocupação que viria a acontecer, assim como as diversas Assembleias 

Gerais das e dos Estudantes de GPP (AGEs) realizadas para discutir qual espaço ocupar, 

a melhor forma de fazer isto, quando fazer e o que seria necessário.  

 

 Foi então, exatamente um semestre depois da desocupação da Sala BT 685 do 

ICC Norte (lembrando que foi desocupada no primeiro dia de aula do 1º Semestre de 

2014), no dia 11 de Agosto de 2014, primeiro dia de aula do 2º Semestre de 2014 que se 

iniciou a ocupação da Sala BSS 665 do ICC Norte para o novo espaço físico do CAPOP 

UnB. Foram duas semanas de ocupação, e logo na primeira, em Assembleia Geral das e 

dos Estudantes de GPP/UnB (AGE) no dia 14 de Agosto de 2014, foi aprovada a Carta 

de Reivindicações da Ocupação do CAPOP UnB que contou, em suma, com os 

seguintes pontos, que foram entregues à Reitoria e Prefeitura da UnB: 

 

 "1. Espaço físico do Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da 

 Universidade de Brasília - CAPOP UnB,   localizado na Sala BSS 665 da atual 

 Ocupação no subsolo do ICC Norte; 

 

 2. Maior agilidade na criação do Departamento de Gestão de Políticas Públicas 

 da Universidade de Brasília, demanda que levaremos às  instâncias superiores 

 juntos com à Professora Magda, declarando nosso total  apoio à Coordenação; 
 

 3. Contratação de professores, tendo em vista que o Corpo Docente de GPP 

 diminuiu de  11 para 8; 
  

 4. Resolução dos problemas com as matérias, em especial as optativas. Este 

 semestre houveram diversos problemas com as vagas nas matérias que nos são 

 ofertadas e é inadmissível que tenhamos esse tipo de problema!" 
 

 Logo a ocupação ganhou vida na Universidade de Brasília e tomou um ritmo 

mais intenso com várias reuniões junto à Reitoria, Prefeitura da UnB, IH e Assembleias 

Gerais das e dos Estudantes de GPP/UnB (AGEs) para negociações e articulação de 

nossas reivindicações, dado o fato de que já em seu primeiro dia, a ocupação do CAPOP 
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UnB foi denunciada à Reitoria pelo próprio DCE UnB, Gestão Aliança Pela Liberdade, 

pelo que foi tomado como verdade na época.  

 

 Mesmo assim, nossos pontos de pauta pareciam avançar mais a cada dia, e 

nossas conquistas pareciam mais próximas à medida que também passávamos a receber 

mais apoio e ajuda não só das e dos estudantes de GPP/UnB, mas também de outros 

cursos da UnB, à nível nacional de outros cursos do Campo de Públicas e de 

Professoras e Professores, como colegas que iam dormir na ocupação para ajudar na 

escala de horários, doações de alimentos e móveis, empréstimo de geladeira e TV, notas 

e moções de apoio e divulgação.  

 

 Para manter a ocupação ativa e nunca vazia, diversas atividades além das AGEs 

quase diárias também foram realizadas, como oficinas de cartazes, confecção de 

panfletos, rodas de debate sobre o curso de GPP/UnB e a Universidade, campeonatos de 

jogos, venda de doces, bolos e tortas doadas para a ajudar nos custos da ocupação, 

espaço para estudos, lugar para tirar um cochilo após a aula, almoço ou janta e todas as 

demais ações que pudessem deixar a ocupação de fato ocupada, viva e devidamente 

como Centro Acadêmico. 

 

 É importante lembrar também, que a Sala BSS 665 do ICC Norte na qual se deu 

a ocupação, foi previamente escolhida ainda no semestre anterior à ocupação e 

acompanhada durante as férias entre o 1º e o 2º Semestres de 2014 por se localizar em 

uma parte do ICC Norte onde não se tem muitas salas de aula e a presença de um Centro 

Acadêmico não atrapalharia a vida acadêmica da Universidade. Além disso, um Grupo 

de Trabalho foi montado para fazer o mapeamento das aulas que ocorreriam na sala 

ocupada e realocá-las em novas salas ou Anfiteatros que não teriam aula no momento. 

Todas as aulas foram realocadas e nenhuma disciplina teve "prejuízo" com a ocupação, 

pois o mapeamento funcionou perfeitamente durante as duas semanas de ocupação, e 

inclusive algumas professoras e alguns professores que dariam aula na sala ocupada 

parabenizaram a organização e apoiaram a ocupação do CAPOP UnB. 

 

 E foi ocorrendo assim que com pouco mais de uma semana de ocupação, chegou 

o que tentamos evitar ao máximo. Uma ordem judicial entregue por oficiais da Polícia 

Federal pedindo a Reintegração de Posse da sala ocupada, BSS 665 do ICC Norte, e 

responsabilizando dois colegas que eram da Gestão OcupAÇÃO do CAPOP UnB, com 

ameaças de multas diárias de R$1000,00 (mil reais) por dia ocupado e o desligamento 

(expulsão) dos colegas colocados como responsáveis no documento. Esta situação, de 

criminalização e judicialização do Movimento Estudantil mexeu muito com as e os 

estudantes de GPP/UnB e mais do que tudo gerou um sentimento de traição e descrença 

ainda maior para com a Reitoria e Prefeitura da UnB, visto que segundo o documento 

com o pedido de reintegração de posse, a Universidade havia entrado com o processo 

dias antes, já depois de terem sido iniciadas as reuniões de negociação, o que mostrava 

que tudo que vinha sendo acordado até então não valeria nada, pois a Reitoria estava 

agindo de outras formas por trás das cortinas. 

 

 O caso da Reintegração de Posse para desocupação da sala responsabilizando e 

criminalizando os dois estudantes de GPP/UnB logo correu pelo resto da UnB e  a 

comoção e indignação de outros cursos da Universidade foi instantânea, levando à 

articulação entre o CAPOP UnB e várias Centros Acadêmicos para a convocação de um 

Conselho das Entidades de Base da UnB (CEB), espaço deliberativo e representativo 
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estudantil dos Centros Acadêmicos da Universidade de Brasília e acima do DCE 

UnB[8], com as pautas da ocupação do CAPOP UnB e apoio aos estudantes envolvidos 

no processo. O CEB ocorreu bem e por maioria absoluta dos Centros Acadêmicos 

votantes (houveram abstenções) foi aprovada uma Carta do CEB em apoio à ocupação 

do CAPOP UnB, mostrando a vontade das e dos estudantes não só de GPP/UnB, mas da 

Universidade como todo de que o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da 

Universidade de Brasília - CAPOP UnB ficasse na Sala BSS 665 do ICC Norte onde 

ocupava no momento, além de pedir a retirada do processo de Reintegração de Posse 

que responsabilizava os dois colegas de GPP/UnB e cobrando também pró-atividade da 

Reitoria para continuidade do processo que estava parado desde 2010 da criação do 

Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília (GPP/UnB) 

dentro da FACE UnB. Ao fim do CEB foi combinado que no dia seguinte iriam 

representantes da Diretoria do CAPOP UnB e do DCE UnB (o DCE UnB para tentar 

mediar a discussão, visto que o DCE UnB a infeliz afinidade com a Reitoria e poderia 

tentar ajudar, mas é importante deixar claro que assim como a Gestão OcupAÇÃO da 

Diretoria do CAPOP UnB, o restante do Corpo Discente de GPP UnB que comparecia 

às AGEs durante a ocupação não gostava da presença do DCE UnB junto aos assuntos 

da ocupação do CAPOP UnB) à Reitoria entregar a Carta aprovada pelo CEB, que 

representava os interesses e vontade de todo o Corpo Discente da Universidade de 

Brasília e cobrar as devidas providências.  

 

 A reunião foi tensa, intensa e cheia de surpresas. O que não havia sido avisado à 

e ao colega de que estavam pela Diretoria do CAPOP UnB como representantes da 

ocupação e das e dos estudantes de GPP/UnB é que além do representante do DCE UnB 

e a representante da Reitoria, na época Decana Denise Bomtempo, também estava na 

reunião o Diretor da FACE UnB, Roberto Ellery. Para começar,  a Decana que 

representava a Reitoria não reconheceu a Carta do CEB, agindo como se esta instância 

deliberativa e representativa da vontade discente da Universidade de nada valesse. O 

DCE UnB, para completar, não assinou a Carta, que deveria como entidade que conduz 

o CEB, o que deu ainda mais força para a Decana deslegitimar a Carta. A discussão 

tomou outro rumo, com a indignação e descrença da e do representante do CAPOP UnB 

com o fato de a Reitoria e o DCE UnB não ligarem o mínimo para o posicionamento e 

voz das e dos estudantes não só de GPP/UnB, mas naquele momento de toda a 

Universidade. A pressão pela desocupação ficou cada vez mais forte com as ameaças e 

chantagens de que seria dada continuidade legal ao processo de Reintegração de Posse 

que criminalizaria os dois colegas, o que era algo muito forte e delicado para se discutir 

da forma exaltada em que se encontravam naquele momento.  

 

 Naquele instante tudo parecia perdido. A e o representante do CAPOP UnB 

naquele momento não podiam tomar uma decisão tão drástica que pudesse  impactar 

diretamente nas vidas dos outros dois colegas. Um processo. Em dois estudantes 

universitários, que levariam algum tempo para conseguir voltar à Universidade, se 

voltassem, e suas vidas normais. Mas ao mesmo tempo, desistir de tudo que fora feito 

até aquele momento parecia errado. Seria como se tivessem brincado com as e os 

estudantes de GPP/UnB o tempo todo pois no fim o único resultado que reconheceriam 

era este. Então, novamente como havia sido feito no início de tudo, isso quando 

avisaram que a Sala BT 685 do ICC Norte, o primeiro espaço físico do CAPOP UnB, o 

Diretor da FACE UnB sugeriu que fosse aceita a proposta de o CAPOP UnB se juntar 

ao espaço já existente na Faculdade e ocupado pelas e pelos estudantes de 

Administração e Ciências Contábeis, o CAFACE UnB, no prédio da FACE UnB. 
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Novamente a e o representante do CAPOP UnB negaram a proposta e passaram a focar 

em outra estratégia: Estava difícil a conquista do espaço físico, mas a criação do 

Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB 

dentro da FACE UnB? 

 

 A e o representante do CAPOP UnB na reunião começaram então a tocar neste 

assunto, levantaram os problemas de não ter um Departamento e a forma precarizada 

que o curso vivia na condição apenas de Secretaria dentro da FACE UnB, o Diretor da 

FACE UnB reconheceu a problemática apresentada e apoiou que a Reitoria acelerasse o 

processo de criação do Departamento de GPP/UnB. E funcionou. Com um pouco mais 

de tempo a Decana representante da Reitoria aceitou a ideia e se comprometeu a colocar 

a criação do Departamento na pauta da próxima reunião do CONSUNI[10] que fosse 

acontecer, para discussão, aprovação e prosseguimento do processo. Passado isso, 

novamente a Decana "ofereceu" que o CAPOP UnB se alocasse no CAFACE UnB, e o 

Diretor da FACE UnB argumentou que o CAPOP UnB não poderia ficar no ICC Norte 

por pertencer à FACE UnB, e naquele momento, pela primeira vez ele recebeu uma 

resposta diferente, vinda do representante do CAPOP UnB, para essa mesma sugestão já 

feita tantas outras vezes: "Na FACE UnB sim, quem sabe, mas não no CAFACE UnB. 

Um novo espaço físico para o CAPOP UnB". E esta resposta mudou o tom da reunião, 

pois a partir daquele momento passou a ser uma opção real. 

   

   Mais algum tempo de reunião se passou discutindo a tese de uma nova sala e o 

Diretor da FACE UnB acabou por afirmar a possibilidade da criação deste novo espaço, 

ligou para o Prefeito na UnB no mesmo instante para confirmar e logo acenou 

positivamente, dizendo que não era possível utilizar nenhum outro espaço da FACE 

UnB como Centro Acadêmico, porém, podia ser construído um novo espaço. A Decana 

representante da Reitoria se conteve por um instante, mas acabou cedendo e se 

comprovando com a construção de um novo espaço físico de Centro Acadêmico para a 

FACE UnB. Como a e o representante do CAPOP UnB já conheciam a forma como a 

Reitoria agia (dialogando na frente, e entrando com o processo por trás), exigiram um 

documento assinado pela Decana com os compromissos acordados em reunião da 

criação do Departamento de GPP/UnB e construção do novo espaço físico na FACE 

UnB, a Decana fez, mas pediu que a Sala BSS 665 do ICC Norte fosse desocupada 

imediatamente ao fim da reunião, e que assim retiraria o processo de Reintegração de 

Posse que culpava os dois estudantes de GPP/UnB. A e o representante do CAPOP UnB 

disseram que não podiam garantir isso, pois seria uma decisão tirada em Assembleia 

Geral das e dos Estudantes de GPP/UnB (AGE), e então foram embora para a ocupação. 

 

 Ao chegar de volta na ocupação, o que temiam havia acontecido, enquanto a 

reunião acontecia, a polícia foi à ocupação, que estava com poucas pessoas e acabou por 

convencer às e aos que estavam no momento que desocupassem a sala. Mas ali naquela 

hora eles tinham o documento assinado pela representante da Reitoria que se 

comprometia com a construção do novo espaço físico, e mais, a criação do 

Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB. 

A desocupação da Sala BSS 665 do ICC Norte foi triste, mas necessária. A luta o tempo 

todo foi para permanecer no ICC Norte, mas as condições não foram favoráveis. A 

diferença era que agora pelo menos alguma garantia de novo espaço físico existia e dali 

em diante a questão era cobrar. 
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 E foi assim que as duas semana da segunda ocupação do CAPOP UnB 

terminaram. Duas semanas de noites mal dormidas, o medo de a polícia aparecer no 

meio da noite e mandar que desocupassem, o temor da expulsão da Universidade, do 

processo. Mas também, duas semanas de luta, de união, de criação de identidade, de 

alegrias e exemplo de força da Ação Direta e do Movimento Estudantil. 

 

  Já na semana seguinte ao fim da ocupação a obra para construção do novo 

espaço físico se iniciava. Com poucos dias o piso já estava todo pronto e a ansiedade 

começava a tomar contas das e dos estudantes de GPP/UnB. O processo de 

Reintegração de Posse foi retirado, e todos os dias alguma das ou algum dos estudantes 

de GPP/UnB ia à Direção perguntar quando o Centro Acadêmico ficaria pronto, e a 

primeira resposta foi 3 semanas! Mas ao final da terceira semana o prazo se alongou 

para mais 3, depois mais duas... E foi então que o que o que parecia que estava bom 

demais não poderia ser verdade. Assim passou todo o fim do 2º Semestre de 2014, 

sempre com alguém perguntando sobre o prazo e recebendo a resposta de mais algumas 

semanas... E então acabou o 2º Semestre de 2014. 

 

 Na semana anterior ao início das aulas do 1º Semestre de 2015 veio uma 

surpresa: Ocorreu o CONSUNI com a pauta da criação do Departamento de Gestão de 

Políticas Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB, que foi aprovada sem muita 

demora! Era então a primeiro fruto da ocupação do CAPOP UnB. 

 

 E com o início do novo período de aulas no 1º Semestre de 2015, a pressão à 

conclusão da obra continuou. E com o resultado mesmo que tardio, e depois de ser 

entregue dado como pronto sem janelas uma vez e sem grades nas janelas uma outra, o 

Centro Acadêmico enfim ficou pronto e as chaves foram entregues no dia 10 de Abril 

de 2015. É claro que, assim como todo o resto da história até aqui, não foi só pegar as 

chaves e entrar... O espaço físico foi entregue ainda cheio de entulhos e sujeira da obra 

que tiveram de ser lavados em um final de semana, pois não era pouca coisa. Mesmo 

assim, estava entregue o segundo fruto da ocupação do CAPOP UnB. 

 

 As providencias para trazer os bens do CAPOP UnB ao novo espaço físico 

foram tomadas, aproveitou-se o ensejo para reformar um dos sofás que estava mais 

velho e logo o novo CAPOP UnB entrou em atividade.  

 

 O novo processo eleitoral para Diretoria do CAPOP UnB aconteceu, pela 

segunda vez na História do curso com 2 chapas, o que mostrou que talvez a ocupação 

possa ter trazido até novas mobilizações entre as e os estudantes de GPP/UnB, e teve 

Gestão Gandaia eleita para Diretoria do CAPOP UnB no período de 1º/2015 - 1º/2016. 

Mas agora o CAPOP UnB não estava sozinho, estava na FACE UnB, junto a mais 3 

cursos, sendo 2 deles com vida ativa e frequência no prédio da Faculdade no espaço que 

já era destinado a eles antes. E como já era de se esperar, não demorou muito para 

surgirem os conflitos de ideias, que são naturais em qualquer espaço, porém, o que não 

se sabia era que no documento que aprovava a construção do novo espaço físico de 

Centro Acadêmico, estava colocado aproximadamente da seguinte forma: "Construção 

de Centro Acadêmico para as e os estudantes da FACE UnB.". E os outros cursos da 

FACE UnB, ao saberem disso passaram a reivindicar o novo espaço.  

 

 A questão era e é que nenhuma e nenhum estudante de GPP/UnB expulsaria 

estudantes de outros cursos que estivessem frequentando o espaço. Mas, dado o fato de 
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que foi uma conquista do Corpo Discente de GPP/UnB, é intrínseco e mais do que 

legitimo que fizessem a gestão do espaço físico. A situação se agravou e foi parar em 

instâncias superiores da FACE UnB que não se demoraram a dizer que a decisão da 

forma de gestão dos espaços físicos ficaria a critério dos Centros Acadêmicos dos 

cursos da Faculdade, ou seja, no primeiro momento, 3 Centros Acadêmicos (CAADM 

UnB, CAECO UnB e CACIC UnB) contra 1 (CAPOP UnB). O CAECO UnB, porém, 

logo parou de discutir alguns destes pontos por ter seu próprio espaço físico na ICC 

Norte que não precisou ir para a FACE UnB até o momento. 

 

 Logo, foi desta forma que pela necessidade de dialogar e compor este espaço 

que o CAPOP UnB passou a fazer parte do CAFACE UnB, mas agora mais do que 

apenas o espaço físico que era composto pelo CAADM UnB e CACIC UnB, mas 

enquanto instituição e entidade representativa das e dos estudantes da FACE UnB 

perante a Faculdade. Não demorou muito e à pedido do CAPOP UnB por motivos de 

representatividade, o CAFACE UnB mudou para CAFACEP UnB[11], para incluir 

GPP/UnB na sigla. É sempre válido lembrar que naquele Conselho das Entidades de 

Base (CEB) durante a ocupação do CAPOP UnB, em que foi aprovada a Carta que 

apoiava a ocupação, apenas o CAECO UnB votou favorável à nota, e consequentemente 

à ocupação, os outros dois Centros Acadêmicos da FACE UnB se abstiveram.  

 

 Meses se passaram e o impasse se mantinha, várias reuniões para discutir a 

questão dos espaços físicos e nenhuma resolução era tomada. Os outros Centros 

Acadêmicos não aceitavam que o CAPOP UnB colocasse uma placa com seu nome no 

espaço físico que foi construído para ele, e ao mesmo tempo não podia colocar sem 

consultá-los pois poderia acabar perdendo a placa de acordo com a orientação da 

Direção da FACE UnB de que as decisões que envolvessem os espaços deveriam ser 

tomadas entre os Centros Acadêmicos. E foi desta forma pelo durante os dois semestre 

do ano de 2015. Reuniões e reuniões, decisões tomadas e revogadas no mesmo dia e 

nada de definição. O espaço físico era, e ao mesmo tempo não era, do CAPOP UnB. 

 

 No 1º Semestre de 2016 o impasse se mantinha, mas aos poucos e depois de 

tanto tempo os outros Centros Acadêmicos começaram a se sensibilizar com a causa do 

CAPOP UnB. Mais do que isso, não só se sensibilizaram, como os quatro Centros 

Acadêmicos perceberam que esta "briga" apenas atrasava a todos. Quantas atividades 

deixaram de fazer em conjunto por conta deste impasse? E as pautas internas dentro da 

Faculdade que foram colocadas de lado pela falta de diálogo entre os 4 Centros 

Acadêmicos? A situações em que poderiam ter se beneficiado do apoio e ajuda das e 

dos estudantes dos outros cursos? E as instâncias deliberativas da FACE UnB? E quanto 

à luta por mais cadeiras de Representação Discente no Conselho da FACE UnB (que só 

tinha uma para representação discente dos 4 cursos)? 

 

 Foi neste ritmo que no dia 21 de Marços de 2016 em reunião do CAFACEP UnB 

foi deliberado pela legitimação do espaço físico construído para gestão do CAPOP 

UnB, com ressalva de rediscussão caso o CAECO UnB algum dia precise sair do ICC 

Norte, decisão agora de forma oficial e unânime entre os 4 Centros Acadêmicos da 

FACE UnB, oficializada e assinada em ata que se encontra hoje e para sempre no mural 

do CAPOP UnB com a seguinte redação: 

 

 "(...) Ficou decidido que a gestão do segundo espaço ficará a cargo do CAPOP, 

 com a ressalva de que se por algum motivo o CAECO for transferido para a 
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 FACE, a discussão será reaberta e haverá uma divisão efetiva dos espaços entre 

 os cursos. Decidido isso, a gestão do primeiro espaço ficará prioritariamente a 

 cargo do CAADM e do CACIC com participação do CAECO nos assuntos 

 referentes ao espaço físico. (...)" 

 

 O entendimento entre os 4 CAPOP UnB, CAECO UnB, CAADM UnB e 

CACIC UnB rapidamente rendeu frutos, com a conquista da segunda cadeira de 

Representação Discente no Conselho da FACE UnB, sendo agora duas cadeiras fixas 

com duas suplências, garantindo assim uma vaga para cada curso na representação dos 4 

perante o Conselho da FACE UnB. 

 

 Hoje às e os estudantes de GPP/UnB tem um Departamento e curso mais bem 

estruturado por conta da criação e consolidação do Departamento de Gestão de Políticas 

Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB, um espaço físico próprio para o 

Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília - 

CAPOP UnB, onde podem se conhecer, estudar, discutir política, jogar e interagir na 

formação da identidade do curso. Isso não seria possível sem a mobilização estudantil e 

luta por igualdade dentro da Universidade, que existe dentro do Corpo Discente de 

GPP/UnB! 

 

 GPP/UnB tem luta em seu sangue e conquistas em sua História. A cada época 

novas bandeiras foram levantas e cada "geração do curso" teve o seu caminho para 

trilhar. Não foi e nem será fácil para ninguém. As primeiras turmas de GPP/UnB 

reivindicaram um espaço, não tiveram resposta e então conquistaram o próprio espaço 

quando a Sede do CAPOP UnB se localizava na Sala BT 685 do ICC Norte. Mais tarde 

veio a questão da estruturação do curso, a criação da Monografia e fortalecimento da 

Residência em GPP/UnB, discutidas pelas alunas e pelos alunos. Mais um pouco para a 

frente a Universidade tomou de volta a Sala BT 685 do ICC Norte e deixou as e os 

estudantes de GPP/UnB novamente sem seu espaço na UnB. As dificuldades do curso 

apenas como uma Secretaria dentro da FACE UnB cresciam. E novas turmas juntaram 

as duas pautas, se mobilizaram, ocuparam um novo espaço, resistiram e no fim 

acabaram por conseguir um novo espaço na FACE UnB, que demorou para vir 

fisicamente e oficialmente, mas veio, e ainda com o bônus da criação do Departamento 

de GPP/UnB.    

 

  Na Universidade, nada é entregue de mãos beijadas, é preciso lutar. Se for 

esperar pela boas ações da própria Academia, vamos ficar sem nada. Mas essa luta 

nunca se faz só. 

 

 Esta história não é apenas de como várias e vários estudantes conseguiram um 

espaço físico. É a história de como se é necessário agir para conquistar as coisas e que 

isso só se faz coletivamente. É a história de como o que cada uma e cada um tem hoje 

no curso veio da mobilização de outras e outros que vieram antes, e a forma como as 

ações de cada uma e cada um são importantes para o curso que as próximas e os 

próximos que entrarão vão ter. Cada uma e cada um é fruto da ocupação de outras e 

outros e será influente para a ocupação de algumas e alguns que nem conhecerá. Todas 

e todos tem o seu papel para ocupar e resistir!  

 

 O curso de GPP/UnB hoje não é perfeito e demorará muito para ser, se um dia se 

tornar. Mas isso só dependerá da mobilização e luta das e dos estudantes. O curso não 
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melhora sozinho. A Universidade não vai se oferecer espontaneamente para ajudar. 

Cada uma e cada um sabe a sua pauta prioritária em cada época para melhoria do curso. 

As bandeiras, direitos e vozes devem ser levantadas. É necessário ocupar e resistir! 

 

 Muitas e muitos ocuparam por você, e você não precisa saber para quem ocupar! 

 

 Saber que o curso não está perfeito não é difícil, então as perguntas são simples: 

Qual a sua pauta? Qual a sua bandeira? O que você ocupa? Qual a sua OcupAÇÃO? E 

porque não está ocupando?  

  

 O CAPOP (R)Existe! 

 

 O ESPAÇO FÍSICO DO CAPOP UnB É DAS E DOS ESTUDANTES DE 

GPP/UnB! 

 

 Seguimos na luta! 

 

 

Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília - 

CAPOP UnB 

 

Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Nota Redigida Por: 

 

Caio Leal de Araújo 

9ª Turma de GPP/UnB 

Vice-Presidente do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 

1º/2016) 

Representante Discente no Conselho da FACE UnB (1º/2016 - 1º/2017) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Glossário de Siglas Utilizadas: 

 

[1] CAPOP UnB - Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da Universidade 

de Brasília; 

[2] GPP/UnB - Curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília; 

[3] FACE UnB - Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de 

Políticas Públicas da Universidade de Brasília; 

[4] ICC Norte - Ala Norte do Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília; 

[5] IH - Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília; 

[6] CAFACE UnB - Centro Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade  da Universidade de Brasília; 

[7] CAADM UnB - Centro Acadêmico de Administração da Universidade de Brasília; 

[8] CACIC UnB - Centro Acadêmico de Ciências Contábeis da Universidade de 

Brasília; 

[9] DCE UnB - Diretório Central das e dos Estudantes Honestino Guimarães da 

Universidade de Brasília; 

[10] CONSUNI - Conselho Universitário; 
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[11] CAFACEP UnB -  Centro Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília; 

 

 

 Agradecimentos Especiais: 

 

 - À todo o Corpo Discente do curso de Gestão de Políticas Públicas da 

 Universidade de Brasília, pelo empenho, força, mobilização e luta pelas causas 

 que vieram se tornas conquistas eternas para o curso: O espaço físico oficial 

 legitimado do CAPOP UnB e o Departamento de Gestão de Políticas Públicas da 

 Universidade de Brasília - GPP/UnB; 

 

 - Às primeiras Turmas de GPP/UnB, que lutaram pelo curso, conquistaram o 

 primeiro espaço físico do CAPOP UnB e criaram a cultura de mobilização e luta 

 do curso; 

 

 - À Tulio Cervo, estudante de Ciência Política da UnB, que lutou bravamente 

 junto às e aos estudantes de GPP/UnB, mesmo não sendo um (mas como se 

 fosse), dormiu na ocupação, ajudou na mobilização, tinha o olhar de carinho e 

 afago ajudava nos momentos difíceis e nos fazia todos rirem para que não 

 abaixassem a cabeça na luta. Mas infelizmente não está mais conosco e não pôde 

 ver este momento final da conquista. Muito obrigada e obrigado, de todas e 

 todas nós, Tú!; 

 

 - À Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) da Diretoria do CAPOP UnB, que 

 lutaram pela voz, cultura e identidade do curso e foram incansáveis até a 

 conquista do espaço físico do CAPOP UnB; 

 

 - À Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) da Diretoria do CAPOP UnB, pela 

 continuidade da luta e indo além, com a legitimação definitiva e oficial do 

 espaço físico do CAPOP UnB; 

  

 - Ao Centro Acadêmico de Ciência Política da Universidade de Brasília - 

 CAPOL UnB, pela nota de apoio na época da ocupação e toda a força e ajuda 

 dada durante o processo; 

 

 - Ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade de 

 Brasília - CAREL UnB, pela nota de apoio na época da ocupação e toda a força 

 e ajuda dada  durante o processo; 

 

 - Ao Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília - CADIR 

 UnB, toda a força e ajuda dada durante o processo;  

 

 - Ao Centro Acadêmico de Comunicação da Universidade de Brasília - 

 CACOM UnB, pela nota de apoio na época da ocupação e toda a força e ajuda 

 dada durante o processo; 

 

 - Ao Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade de Brasília - CAFIL 

 UnB, pela nota de apoio na época da ocupação e toda a força e ajuda dada 

 durante o processo; 
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 - Às Professoras, Professores e Coordenação, e hoje, graças à ocupação, ao 

 Departamento do curso de  Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 

 Brasília - GPP/UnB, pelo suporte, toda a força e ajuda durante o processo; 

 

 - À Professora Magda de Lima Lucio do curso e Departamento de Gestão de 

 Políticas Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB, pelo suporte e 

 atenção na época da ocupação e toda a força e ajuda dada durante o processo; 

 

 - Ao Professor Daniel Bin do curso e Departamento de Gestão de Políticas 

 Públicas da Universidade de Brasília - GPP/UnB, pela nota de apoio na época da 

 ocupação e toda a força e ajuda dada durante o processo; 

 

 - À Professora Suely Vaz Guimarães de Araújo do Instituto de Ciência 

 Política da Universidade de Brasília - IPOL UnB, pela nota de apoio na época da 

 ocupação e toda a força e ajuda dada durante o processo; 

 

 - Ao Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas Djalma Maranhão 

 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CAGPP UFRN, pela 

 nota de apoio na época da ocupação e toda a força e ajuda dada durante o 

 processo; 

 

 - Ao Centro Acadêmico de Gestão Pública Para o Desenvolvimento 

 Econômico e Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro - CAGesP 

 UFRJ, pela nota de apoio na época da ocupação e toda a força e ajuda dada 

 durante o processo; 

 

 - Aos Centros Acadêmicos de Economia (CAECO UnB), Administração 

 (CAADM UnB) e Ciências Contábeis (CACIC UnB) da Universidade de 

 Brasília que compõem o Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia, 

 Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da 

 Universidade de Brasília - DAFACEP UnB, pela compreensão e diálogos 

 durante todo o processo. 

 

 Também assinam esta nota: 

 

Caio Leal de Araújo 

9ª Turma de GPP/UnB 

Vice-Presidente do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 

1º/2016) 

Representante Discente no Conselho da FACE UnB (1º/2016 - 1º/2017) 

 

Isabela Nascimento Ewerton 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

Presidenta do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 
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Tainá Porto Cotrim 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretora Administrativo-Financeira do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 

- 1º/2015) 

Vice-Presidenta do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Gustavo de Sousa Cardozo Costa 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

Diretor de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

William Soares Freitas 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretor Administrativo-Financeiro do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

Diretor Administrativo-Financeiro do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 

1º/2016) 

 

Diego de Oliveira 

7ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 

1º/2016) 

 

Agamenon Pereira Bezerra Costa 

7ª Turma de GPP/UnB 

Diretor Administrativo-Financeiro do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

Diretor de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Jéssica Giuliana Guedes Rocha 

11ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Eventos do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Luana Gomes Ribeiro 

10ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Ana Beatriz Santos Fernandes 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Eventos do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Elissa Elimy Andrada 

10ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 
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Larissa Campelo Alves 

12ª Turma de GPP/UnB 

Colaboradora na Diretoria de Eventos do CAPOP UnB pela Gestão Gandaia (1º/2015 - 

1º/2016) 

 

Matheus Felipe Assis 

13ª Turma de GPP/UnB 

Colaborador na Diretoria de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão 

Gandaia (1º/2015 - 1º/2016) 

 

Gustavo Emmanuel de Castro 

6ª Turma de GPP/UnB 

Presidente do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

 

Caio César Medeiros de Morais 

8ª Turma de GPP/UnB 

Diretor Administrativo-Financeiro do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

 

Guilherme Augusto Pires Gomes 

2ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

 

Marcos Iglesias Gabarato Fernandes da Silva 

8ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

 

Vinicius Alves dos Reis 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Representação Política do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 

1º/2015) 

 

Lucas Eduardo Rodrigues Guimarães 

9ª Turma de GPP/UnB 

Diretor de Eventos do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

 

Julyana Facundes de Paula 

8ª Turma de GPP/UnB 

Diretora de Comunicação do CAPOP UnB pela Gestão OcupAÇÃO (1º/2014 - 1º/2015) 

 


