
 

NOTA DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS E DO PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA SOBRE OS OCORRIDOS NA UFSM 

 

 Os colegiados do Departamento de Geociências, dos cursos de Geografia, 

Licenciatura e Bacharelado, e o do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Santa Maria, em nome do seu grupo de professores e professoras, 

manifesta-se por esta nota o repúdio aos casos de racismo, LGBTfobia e violência contra 

a mulheres recorrentes nos espaços de interações sociais, profissionais e educacionais de 

nossa Universidade. Salientamos a importância de construirmos medidas de combate a 

tais crimes envolvendo corpos docente, discente e técnico e que a instituição fortaleça e 

torne eficientes os canais de denúncia e de tomada de ações legais.  

 A Geografia como uma ciência social desenvolve-se buscando entender as 

condições plurais dos sujeitos sociais e suas interações na produção do espaço, sendo este 

espaço sempre diverso, múltiplo cujas contradições e conflitos o são inerentes. Neste 

contexto, entendemos o espaço da universidade como lugar de manifestação da 

pluralidade cultural, étnica, racial, de identidades de gênero e de orientações sexuais, 

entre outras diferenças que marcam as singularidades dos sujeitos sociais universitários 

(as). Reforçamos que este espaço deva acolher tais diferenças, estimular as resistências e 

avançar em políticas e dispositivos contra os crimes de racismo, contra violência de 

gênero e contra a LGBTfobia. Precisamos lutar por uma universidade democrática e que 

se dedique ao enfrentamento das desigualdades e discriminações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RACISMO NÃO MAIS! 
 
 
Prezados leitores,  

 

Os estudantes de Geografia da UFSM repudiam quaisquer atos de racismo, preconceito e 

agressão dentro e fora da instituição. Tendo em vista que na segunda-feira (09/05) uma 

estudante publicou em sua rede social discursos supremacistas e racistas direcionados aos 

colegas negros e indígenas do curso. Na terça-feira (10/05) alunos de toda instituição 

mobilizaram-se para protestar contra as declarações racistas da estudante e buscar 

medidas cabíveis pelas suas manifestações extremamente racistas.  

Não é o primeiro caso de racismo presente na instituição e cabe a UFSM criar medidas 

para acabar com toda a cultura racista institucional. É necessário compreender que 

Racismo é CRIME e deve ser veementemente reprimido dentro de qualquer espaço. Nós 

não iremos aceitar nenhum caso de racismo dentro da Universidade. Nós seguiremos em 

luta para que haja a responsabilização deste e de demais atos que possam ocorrer dentro 

da Universidade Federal de Santa Maria. 
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