
 

O Movimento REINVENTAR é uma organização estudantil, 

que tem por ideal a educação como 

principal meio de mudança da 

sociedade, visando o fim da pobreza, o 

respeito a todas as pessoas e o 

desenvolvimento pleno da democracia 

brasileira e da sociedade. 

Onde estamos? 

Atuamos nas escolas, supletivos, pré-vestibulares e 

Institutos e Universidades de todo o Brasil, nas capitais e 

nos interiores. 

Quais são as entidades que representam 

os estudantes? 

Grêmio Estudantil ? 

 Grêmio Estudantil se organiza dentro das escolas 

secundaristas (Ensino Fundamental, Médio, supletivos, pré-

vestibulares, escolas técnicas). Tem como objetivo 

organizar os estudantes para lutar por melhorias na escola. 

DA e DCE ? 

DA, Diretório Acadêmico ou, CA Centro acadêmico, tem 

como função organizar as lutas estudantis de um 

determinado curso da universidade. EX: DA de Letras, 

DA de Serviço Social, etc. 

DCE – Diretório Central Estudantil, é organização geral 

dos estudantes dentro da Faculdade, é eleito 

democraticamente apenas pelos ETUDANTES. A direção 

do DCE é composta por estudantes da faculdade e tem 

por obrigação representar e defender o estudante.  

UEE e UEES  

Entidade universitária (União Estadual dos Estudantes) e 

secundarista (União Estadual dos Estudantes 

Secundaristas) tem o poder máximo de representação 

dos estudantes no Estado. Onde se tem organização  

 

de todos os DCE’s e entidades municipais. UEE e UEES 

em 2011 conquistaram a meia passagem para 

universitários na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo.  

UBES 

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 

representação máxima dos estudantes secundários (de 

escolas e colégios), liderou campanhas como “Diretas 

Já”, e organiza-se como maior e mais representativa 

entidade do Brasil, com mais de 20 milhões de filiados. 

UNE 

União Nacional dos Estudantes, representante máxima 

dos estudantes brasileiros do nível universitário, se teve 

origem em 1941, liderou a campanha “O Petróleo é 

Nosso” na década de 50. Hoje sua principal bandeira é a  

luta dos 10% do PIB (Produto Interno Bruto) para 

educação. 

Bandeiras de Lutas do 

Movimento Reinventar: 
 10% do PIB para educação; 

 50% do fundo social do pré-sal para educação; 

 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; 

 Meia Passagem universitária; 

 Creches em universidades; 

 Meia entrada ilimitada para estudantes; 

 Auditoria da dívida pública; 

 Fim da invasão imperialista do EUA nos países do 

oriente médio 

 Mais programas de incentivo ao estágio; 

 Passe livre para estudantes secundaristas;  

 Assistência estudantil de qualidade; 

 Melhores condições para os professores. 

Que começar a REIVENTAR e conhecer outras propostas? 

Contate-nos! 

               www.movimentoreinventar.org 

http://www.movimentoreinventar.org/

