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Ciclo Nacional de formação e iniciação ao Movimento de Casas de 

Estudantes – CINAFI  

 
O CINAFI é uma iniciativa que visa à formação política nos ambientes das casas de 

estudantes de todo o país, instrumentalizando os estudantes para o desafio de discutir e 

defender a bandeira da assistência estudantil. Essa também é uma estratégia de 

preparação para o ENCE 2014, entendendo que a formação deve acontecer nas casas e que 

o encontro demanda tal formação. 

As discussões dos temas deverão acontecer nacionalmente, em períodos pré-

estabelecidos, de forma que todas as casas representadas pela SENCE sigam o mesmo 

calendário. Dessa forma o MCE assume um corpo coletivo articulado. 

É de responsabilidade das representações das casas organizar e conduzir as 

discussões, mas na ausência desta, os demais estudantes têm autonomia na condução.  

Cada mês será dedicado a um tema específico. Assim as casas terão períodos de um 

mês para, conforme suas possibilidades e especificidades, realizarem cada 

formação/discussão. Segue a programação proposta: 

 

Mês Atividade 

Março 

Iniciação ao Movimento de Casas de Estudantes 
Histórico da casa; A universidade enquanto espaço hegemônico; 
Transformações ocorridas no governo Lula; A ampliação do acesso da classe 
trabalhadora à Universidade através da Política de cotas (racial, 
socioeconômica) com vistas à transformação social, etc.  
 

Abril 

O desafio da permanência: a Assistência Estudantil como bandeira de luta 
A Assistência Estudantil enquanto direito; As barreiras étnicas; O racismo 
institucional; As barreiras de gênero; As barreiras religiosas; A saúde mental 
dos residentes; O apoio às residentes mães; A dificuldade financeira; Bolsas e 
auxílios oferecidos pela Universidade, etc.  
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Maio 

Estrutura organizacional da Universidade: desvendando as trilhas para 
intervenções e conquistas. 
Instâncias e suas competências; Espaços garantidos de participação discente; 
Diretório/Centro Acadêmico e DCE e seus espaços de intervenção; Conselho 
de Entidades de Base – CEB; A residência como uma ‘unidade’ da 
Universidade – a autorrepresentatividade. 
 

Junho 
Estudos sobre o PNAES e PNAEST 
 

Julho 
Estudos sobre o ReUni 

 

Agosto 

As implicações da adesão das IES ao Enem  
A modificação do fluxo migratório de estudantes; Há perda no aspecto 
regional das IES? O aumento do número de estudantes de outros estados e a 
(não)ampliação de vagas nas residências universitárias;  
 
Avaliação do CINAFI 
 


