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MOÇÃO 06 

 

Proponente(s): Rodrigo de Souza Dantas Mendonça Pinto, Thereza Christina dos 

Santos Figueira Cardoso 

Seção Sindical: Adunirio  

Destinatário(a)(s): Ricardo Silva Cardoso – reitor Unirio; Alcides Wagner Serpa 

Guarino – pró-reitor de Graduação da Unirio 

Endereço(s) do(a)(s) destinatário(a)(s): reitor@unirio.br, prograd@unirio.br 

Cidade: Rio de Janeiro 

UF: RJ 

CEP: 22290-240 

E-mail: adunirio@adunirio.org.br 

Fato motivador da Moção: Amanda Silva Gomes, estudante, negra e cotista da Escola 

de Teatro da Unirio, teve sua matrícula injustamente cancelada, devido a orientações e 

cobranças de documentação indevidas por parte da administração da universidade. 

 

MOÇÃO DE APOIO: Amanda Fica! 

O(A)s delegado(a)s presentes ao 11º CONAD Extraordinário do ANDES-

SINDICATO NACIONAL, realizado On-line, nos dias 27 de março e 3 de abril de 

2021, manifestam o seu apoio para que a estudante Amanda Silva Gomes tenha a sua 

matrícula devidamente aceita pela Unirio.  

Amanda Silva Gomes é uma jovem negra, atriz, diretora artística e professora de 

teatro da companhia de teatro Megaroc, de Realengo. Foi aprovada em primeiro lugar 

nas vagas de ação afirmativa do vestibular 2020.1 para o Curso de Licenciatura em 

Teatro na Unirio, algo que permitirá aprimorar seu trabalho como professora de teatro, 

realizado desde 2013 na zona oeste do Rio de Janeiro – uma área periférica esquecida 

pelas políticas públicas de cultura e educação. 

Entretanto, a administração da Unirio indeferiu a matrícula de Amanda após 

orientar de forma equivocada o procedimento para a realização da mesma. Depois disso, 

a instituição tem mobilizado seu aparato administrativo e jurídico para impedir que a 

injustiça seja reparada. 

Diante disso, um forte movimento está em andamento para que Amanda tenha a 

matrícula devidamente realizada e para que as universidades superem obstáculos que 
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interpõem a grupos de pessoas não-brancas e moradoras das periferias dos grandes 

centros. O abaixo-assinado online sobre o tema já reúne cerca de 25 mil assinaturas. 

Reafirmamos, assim, o nosso apoio à Amanda e às lutas da juventude negra por 

seu direito à educação de qualidade. 

 

 

 


