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 No dia 25 de janeiro de 2016, um grupo de policiais agrediu estudantes 
secundaristas que ocupavam a Escola Estadual Ismael Silva de Jesus com o objetivo 
de forçar a desocupação da escola. Alguns apoiadores foram ao local observar a ação 
e prestar solidariedade aos estudantes. Após a desocupação da escola, quando estas 
pessoas já estavam indo embora, elas foram abordadas por policiais à paisana, sem 
qualquer tipo de identificação. Foram então intimidadas, impedidas de registrar a ação 
com seus celulares e conduzidas à delegacia de forma arbitrária, sem intimação 
oficial. Na delegacia, houve a tentativa de constrangê-las a prestar depoimento sem 
a presença de seus advogados. 
 Neste grupo de pessoas, estavam os seguintes servidores da Universidade 
Federal de Goiás (UFG): Aline do Carmo Barbosa, servidora docente do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae/UFG); Rafael Saddi Teixeira, 
servidor docente da Faculdade de História; e Mariana de Oliveira Lopes Barbosa, 
servidora técnico-administrativa. 
 O Conselho Diretor do Cepae/UFG repudia veementemente a intimidação 
realizada pelo governo do estado de Goiás, por meio de suas Polícias Militar e Civil 
contra os estudantes secundaristas e os servidores da Universidade, por se tratar de 
uma tentativa de criminalizar o movimento estudantil e seus apoiadores e por ferir 
frontalmente direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal como o 
direito de ir e vir, à livre manifestação do pensamento, à liberdade de consciência. Os 
profissionais estavam prestando solidariedade à luta dos estudantes contra a política 
de terceirização do ensino público estadual, via implementação de organizações 
sociais. Tal política educacional já foi objeto de rejeição de diversos institutos da UFG 
ligados à educação, inclusive do próprio CEPAE. 
 

Conselho Diretor do CEPAE/UFG. 
 
 

Goiânia, 28 de janeiro de 2016. 
Moção a ser entregue para: 
 
Reitoria da UFG 
Procuradoria Jurídica da UFG 
Polícia Militar 
Polícia Civil 
Seduce 
Ministério Público 
OAB 


