
 

 

Mensagem do Centro Acadêmico de História/UFG aos vestibulandos 
 
O Centro Acadêmico de História da UFG é a entidade que representa os estudantes da Faculdade de 
História/UFG (FH) perante o Diretório Central dos Estudantes (DCE), a diretoria da FH e a 
Universidade. Ela é composta pelos próprios alunos da unidade eleitos por meio de eleições diretas todos 
os anos. Intitulado de Centro Acadêmico Sérgio Buarque de Holanda (CASEBH), essa agremiação é 
uma fração que atua ao lado de outras entidades estudantis que compõem o Movimento Estudantil 
(ME). 
 
O ME é, por sua vez, faz parte dos Movimentos Sociais que historicamente tem lutado por uma 
sociedade mais justa não só no Brasil, mas em vários países. Seus momentos mais emblemáticos são 
lembrados pela História ao se estudar contextos como o da Ditadura Militar (1964 – 1985) ou o episódio 
do impeachment do mandato do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Mas houveram outras lutas 
em nível nacional e regional no país tanto com reivindicações pontuais quanto com a exigência de  um 
novo sistema político, econômico e social destinado à população desprovida de renda que a sustente e 
de influências. Podemos lembrar manifestações recentes em Goiás em 2010 e 2011 por melhorias no 
transporte público de Goiânia e região metropolitana. Os estudantes da FH acrescentaram aos mais de 
3000 manifestantes que cobraram a saída do atual governador de Goiás, Marconi Perillo, devido às 
fortes denúncias de corrupção envolvendo o seu governo. 
 
O CASEBH esteve presente nos encontros estudantis regionais (EREH – Encontro Regional dos 
Estudantes de História) debatendo conjuntura política, situação da educação e a atuação das 
entidades representativas dos estudantes. Além disso, articulamos e confraternizamos com estudantes de 
outras universidades como os da UFMT, UEG, PUC-GO, Faculdade Sul D’América, estudantes de história 
de Assunção-Paraguai etc. Além disso, realizamos em 2011 o 1º Curso de Formação Política dos 
Estudantes de História no qual debatemos a conjuntura envolvendo os profissionais da História, política, 
educação e pesquisa. Tivemos a honra de receber militantes históricos como Anita Leocadia Prestes, 
filha de Luiz Carlos Prestes, que atualmente é professora aposentada da Faculdade de História da UFRJ, 
Antônio Pinheiro Salles, autor de obras como Confesso que peguei em armas e Ditadura Militar em 
Goiás: Relatos para a história, foi um militante que sofreu torturas durante o regime militar e leva até 
hoje “cicatrizes” das agressões que sofreu, dentre outros. Participaram estudantes tanto de História 
quanto de outros cursos, universidades e movimentos sociais. 
 
Temos por objetivo promover o debate e entrar para a luta por uma universidade destinada à 
população brasileira de baixa renda que é o verdadeiro sustentáculo do aparato educacional, político e 
econômico, mas que durante toda a sua vida dificilmente terá contato com a UFG ou com outras 
universidades. Lutamos por um ensino gratuito e de qualidade e que seja, de fato, viabilizado o tripé 
“ensino-pesquisa-extensão”. No Espaço das Profissões damos as boas vindas a todos os vestibulandos, 
torcendo pelo sucesso de cada um e convidando a participar conosco das manifestações que ocorrem 
com frequência como foram as dos professores do ensino público estadual e agora a do #foramarconi. 
Não dependemos de partidos políticos, dependemos apenas de nossa força e de nossa união para 
vencer as demandas. 
 
 
 
Entrem em contato conosco e acompanhem e participem das nossas 
ações: 
 
 
 
Site: www.historia.ufg.br/cahistoria 
E-mail: cahistoriaufg@gmail.com 
Twitter: @cahistoriaufg 
Facebook: cahistoriaufg 
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