
[Nota sobre a Assembleia e a Ocupação da FCI] 

 

 

Foi realizado no dia 3 de novembro de 2016, a Assembleia dos Estudantes da FCI, 

anteriormente agendada e discutida pelas gestões dos três cursos integrantes ao CACIF: 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. 

 

 

Todos os documentos originais relacionados a Assembleia, encontram-se sob custódia do 

CACIF e podem ser consultados por qualquer membro da comunidade acadêmica, seja 

estudantil ou docente, desde que previamente solicitado. 

 

 

A Ocupação do prédio da FCI começou no dia 3 de novembro após a apuração dos votos 

sobre aderir ou não as ocupações que estão ocorrendo pela UnB. Foi aprovado a 

ocupação, com 149 votos a favor em oposição a 107 votos contra. 

 

 

O Centro Acadêmico de Arquivologia é autônomo e independente do movimento Ocupa 

FCI. As reivindicações, ideologias, atos e qualquer ação relativa a esse movimento de 

ocupação é de responsabilidade dos próprios participantes. 

 

 

Há estudantes do CAARQ que estão participando desse movimento, mas porque 

simpatizam com as ideologias e atos praticados. Todos os estudantes são livres para 

manifestarem de forma pacífica suas ideologias, participarem de movimentos estudantis 

e de ocupações. Porém esses estudantes sendo da gestão do CA, estão vedados de 

assumirem a natureza do movimento de ocupação ou de qualquer outro movimento 

estudantil como sendo de natureza do CAARQ. 

 

 

Assim como há estudantes que estão participando do Ocupa FCI que são da gestão do 

CAARQ, também há os que são contra a ocupação da FCI e não estão participando. 

 

 

O CAARQ é apartidário, comprometido com a democracia e o diálogo, 

independentemente da corrente política individual dos estudantes da gestão de 

Arquivologia do Centro Acadêmico. 

 

 

Compreendendo a diversidade social, política e econômica dentro da Universidade de 

Brasília, como entidade, não somos militantes de qualquer ideologia política. 

Respeitamos e dialogamos com todos os estudantes, sem qualquer forma de 

discriminação. 


