
 

 
 

 

 

 

NOTA PÚBLICA 

 

 

O Fórum de Pró-reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE) se solidariza com 

o Vice-Reitor Professor César Augusto Da Ros e manifesta nosso repúdio a todo e 

qualquer ato de violência. 

O professor César foi Pró-Reitor de Assistência Estudantil no período de 2017 a 

2021 e coordenador do FONAPRACE no período de 2017 a 2019. César foi uma 

pessoa incansável, extremamente comprometida e um militante ativo sempre 

lutando a favor da permanência e da assistência estudantil durante todo esse longo 

período à frente da pró-reitoria e como coordenador do Fonaprace. Reconhecido 

por seus pares por seu comprometimento e sentido da justiça diante de tantas 

violações de direitos a que a sociedade e principalmente os mais vulneráveis são 

acometidos. 

A gestão administrativa sempre envolve gerenciamento justo, responsável e, por 

essa razão, varia a importância relativa das partes diferentes do gerenciamento. O 

Programa de Assistência Estudantil (PNAES) destinado à assistência estudantil, 

deve ser eficiente e efetivo para os beneficiários diretos, mas também deve 

demonstrar aos cidadãos, de uma forma geral, que os recursos públicos são 

aplicados de forma coerente, justa e responsável. 

Vivemos tempos difíceis e uma crise sem precedentes, sofremos ataques diretos às 

Universidades e, principalmente, ao pensamento crítico. 

Os Coordenadores e as Coordenadoras das Regionais do FONAPRACE, assim 

como seu Colegiado Pleno reconhecem que a luta estudantil é fundamental, e os 

espaços de diálogos são sempre construtivos e decisórios para o exercício da 

democracia, como César sempre nos ensinou, mas precisamos enfatizar que 

lutamos do mesmo lado da fronteira. 



Estamos todos e todas com César, porque estamos todos e todas na defesa 

intransigente da universidade pública, gratuita, do povo, das comunidades 

indígenas, quilombolas, do trabalhador e da trabalhadora, lutamos pelo exercício 

democrático da educação e é por estes motivos que o ataque sofrido pelo Vice-

Reitor, o Professor César Augusto Da Ros, nos atinge a todos e a todas. A opressão 

e os atos de violência, a exposição sem uma crítica construtiva não é e não será 

nunca o caminho que escolhemos para lutar pela assistência estudantil, pelos 

direitos, pela justiça e pela equidade. 
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