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O grupo de professores que 
está tentando retirar a EFLCH do 
Pimentas sofreu uma derrota no 
final do ano passado. Aprovaram 
a realização de um plebiscito com 

o famigerado critério 70-15-15, 
mas não conseguiram coloca-lo 
em prática devido a oposição dos 
estudantes e da população do bair-
ro do Pimentas que protestaram 

contra esta medida “higienista”. 
No entanto, como foi alertado por 
diversos setores da comunidade 
acadêmica, dificilmente estes pro-
fessores desistiriam da idéia. 

Por isso, uma carta envia-
da por Glaydson José da Silva à 
Congregação às vésperas de sua 
renúncia chamou a atenção. Em 
nome da diretoria acadêmica e 
administrativa ele pede para a 
Comissão de Infraestrutura a lo-
cação de um imóvel localizado 
no bairro do Macedo, próximo 
ao Centro de Guarulhos. A car-
ta contém o seguinte texto: “Em 
virtude da demanda de espaços 
pelos departamentos da EFLCH 
para acomodação de seus dife-
rentes projetos a Direção Acadê-
mica e Direção Administrativa 
recomendam à Comissão de In-
fraestrutura e aos Membros da 
Congregação a locação do espaço 
sito à rua Itaverava, 91 – Bairro 
Macedo – Guarulhos  - SP”.  

“Apenas” a saída do Pimentas?

A primeira constatação que de-
vemos fazer é que o antigo diretor, 
que faz parte do grupo de profes-
sores que querem a EFLCH fora 
dos Pimentas, não fez este pedido 
com o intuito de resolver proble-
mas que visam, por exemplo, ar-

rumar um espaço para as aulas em 
virtude das obras do prédio prin-
cipal do campus que foi licitado 
recentemente. Eles boicotaram 
abertamente todas iniciativas de li-
citação e, ainda por cima, também 
procuraram inviabilizar o aluguel 
do prédio da Stiefel, situado próxi-
mo ao shopping Bonsucesso. 

Esta nova investida, no entan-
to, não parece ser apenas uma ten-
tativa de sair dos Pimentas. Neste 
sentido, é preciso lembrar que em 
diversas oportunidades estes pro-
fessores, inclusive no dossiê apre-
sentado pelo professor Juvenal Sa-
vian, defenderam a autonomia dos 
departamentos para decidir sobre a 
permanência ou não no atual local 
da EFLCH. Mais ainda. No dia 12 
de novembro, em uma audiência 
pública no campus, a representante 
do MEC afirmou ser contra a saí-
da do campus dos Pimentas, mas 
declarou que a faculdade pode op-
tar por ter mais de uma unidade na 
cidade. 

Podemos chegar a hipótese de 
que estão tentando dividir a EFL-
CH, pois os dados  apresentados 
no relatório da Comissão de In-
fraestrutura nos leva a questionar 
se haveria espaço suficiente para 
a acomodação dos seis departa-
mentos neste prédio. Se não for 
possível transferir toda a EFLCH 
para lá, qual seria o sentido da lo-
cação? Estas questões precisam 
ser respondidas pela comissão de 
Infraestrutura. O próprio relatório 
da comissão aponta pontos nega-
tivos da locação como, por exem-
plo, o fato do prédio conter salas 
de escritório e não educacionais e 
a dificuldade de ser realizada tal 

adaptação. (O relatório pode ser 
facilmente encontrado em uma 
pesquisa no google digitando-se o 
seu título: “Informe da Comissão 
de Espaço Físico na reunião ordi-
nária da Congregação da EFLCH 
no dia 1º de novembro de 2012”)

O desmembramento da EFL-
CH seria uma perda em todos os 
sentidos. Perderiam os estudan-
tes e professores, pois haveria um 
enorme prejuízo acadêmico e, 
além disso, isso pode ser uma arma 
da burocracia acadêmica para ten-
tar enfraquecer o movimento es-
tudantil, fragmentando os alunos 
em várias unidades. Sem falar nos 
transtornos gerados com a saída do 
bairro dos Pimentas. Muitos alu-
nos estruturaram suas vidas e tra-
balham e moram perto da Unifesp. 

Prejuízos para a comunidade aca-
dêmica

Além da eventual manobra 
para desmembrar a EFLCH é im-
portante ressaltar o prejuízo que a 
burocracia acadêmica gera para a 
universidade. A necessidade da lo-
cação de um espaço se deve a não 
construção do prédio. Este prédio 
citado pelo ex-diretor acadêmico, 
por exemplo, sairia por R$7 mi-
lhões por um período de três anos. 
Caso o prédio já estivesse pronto, 
esta verba poderia ser utilizada 
para outras obras que poderiam 
aperfeiçoar a qualidade de ensino.   

A Congregação ainda não 
decidiu nada sobre o tema. Para 
impedir este e outros golpes 
contra os estudantes precisamos 
acompanhar, estar atentos aos 
problemas e lutar pelas nossas 
reivindicações.

Não ao desmembramento 
da EFLCH!

Na Unifesp, a ditadura continua a todo vapor
Desde seu início em 2007, a 

unidade de Guarulhos da Uni-
fesp formou pouco mais de 260 
estudantes e prendeu ou proces-
sou 172.

O processo montado para 
punir os estudantes que atuam 
politicamente na universidade 
tem como base o código de ética 
e acusa dos estudantes de terem 
“depredado o patrimônio públi-
co” e ofendido professores.

Importante lembrar que a 
maioria dos artigos do “Código 
de Ética” são ou uma reprodu-
ção quase literal do Decreto da 
época da ditadura.

No Decreto Lei 477, em seu 
artigo 1º, parágrafo VI estabele-
ce que consiste em infração dis-

ciplinar o estudante que:
“VI – Use dependência ou 

recinto escolar para fins de sub-
versão ou para praticar ato con-
trário à moral e aos bons costu-
mes”

No Código de Ética da Uni-
fesp, no seu artigo 2º, parágrafo 
V estabelece penalidade no se-
guinte caso:

“V – praticar ato atentatório 
à moral e aos bons costumes”

É praticamente o mesmo tex-
to sem a palavra subversão.

A regra moral, que não é se-
quer especificada, serve para a 
criação de condições para puni-
ções indiscriminadas.

Quanto à questão da sub-
versão trata-se apenas de uma 

adaptação, pois podemos ver em 
outros artigos que as atividades 
contra o status quo continuam 
passíveis de punição.

No decreto Lei 477, o decre-
to da ditadura militar, também 
estabelece penas para atividades 
políticas como greve, ocupações 
e manifestações políticas.

O artigo 1º, logo no seu pri-
meiro parágrafo, condena o es-
tudante que:

“I – Alicie ou incite a defla-
gração de movimento que tenha 
por finalidade a paralisação de 
atividade escolar ou participe 
deste movimento”

O código de Ética da Uni-
fesp, no seu artigo 1º, parágrafo 
IV, apresenta praticamente uma 

cópia deste texto. Segundo ele 
será aplicada penalidade ao es-
tudante que:

“IV – perturbar as atividades 
da universidade”

“Perturbar as atividades da 
universidade” é um eufemismo 
de manifestação política como 
ocorre agora. Os estudantes pre-
sos em um protesto de greve, 
conforme comprovam os vídeos 
feitos no dia da manifestação, 
agora podem sofrer uma punição 
que é claramente política.

O ato no qual 25 estudantes 
foram presos e, agora são pro-
cessados, ocorreu logo após uma 
assembleia geral de manutenção 
da greve estudantil e o acrésci-
mo da reivindicação de “fora Al-

bertoni (então reitor)” na pauta.
O protesto no pátio da facul-

dade tinha como palavras de or-
dem as reivindicações da greve 
e a saída da PM do campus. Na 
semana anterior centenas de po-
liciais da tropa de choque inva-
diram a unidade para prender 46 
que ocupavam na diretoria aca-
dêmica como forma de protesto.

Esses estudantes devem ser 
defendidos e nenhuma punição 
aplicada. É uma reivindicação 
primordial sem a qual não é 
possível reivindicar mais nada 
na universidade e qualquer ou-
tra reivindicação não passa de 
fachada, pois quando se luta até 
de verdade a resposta é: prisão, 
processo e expulsão.
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Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal Unifesp Livre
O Jornal da Unifesp Livre! é uma iniciativa dos estudantes que participaram das greves e  

ocupações por infra-estrutura, contra a PM e os processos. 
Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e 

professores. Entre em contato e ponha a boca no trombone:  • e-mail: unifesplivre@gmail.com 
• site: www.unifesplivre.org.br 

Ária
Incapaz de viver sem o es-

tribilho da cantata, segue o 
rumo das notas, as músicas 
atonais compostas especial-
mente para seu enredo. Sen-
te a dor da insensibilidade de 
seu próprio corpo, mas não 
nota senti-la, afinal a impas-
sibilidade é tangente. Sorri 
emudecido, e na contradança 
retornaria seu sorriso vertido 
em lágrimas brandas, caladas, 
indolentes...

Incredulamente observa a 
paisagem, roda as pedras sol-
tas no chão de paralelepípedo 
e aparenta sentir algum odor, 
cerra os olhos para aspirá-lo 
melhor, tornando-os miúdos a 
cada respirar... Respirar dis-
simulado, fragrância falsa de 
contradição... Ele não sente!

É o unívoco da cabal evo-
lução... Sinônimo da culmi-
nância aperfeiçoada em lojas 
de arremate... Ele é todo feito 
em oficina, desenhado a fim de 
suprir a demanda corrente de 
homens vanguardistas, calcu-
lados passo a passo, fundidos 
equivocadamente aos pleitos 
de passagem.

Enxerga nas árvores à volta 
o ciclo natural do desenvol-
vimento, e aos demais fenô-
menos o equilíbrio necessário 
para a vida terrena... Tudo 
coincide, o acaso é indeciso 
aos olhares penetrantes dos 
resultados imediatos, primor-
dialmente a indigência é ime-
diata, não existem margens 
para erros, os erros fazem par-
te do acaso, o acaso não existe, 
não é mais permitido!

Continua a ininterrupta 
caminhada, procura ainda o 
estribilho, mas não esquece o 
restante da canção, afinal “o 
esquecer” faz parte da margem 
de erros imperdoáveis. Não 
tem frio, nem calor, sensações 
são artefatos na lista inutiliza-
da, ser concreto é fazer o exato 
preponderar, é matar a subjeti-
vidade apreensiva presente no 
âmago fraco da ingenuidade 
humana. Mas falta algo, ele 
não sabe, contudo percebe a 
existente ausência... Segue a 
marcha em busca de denomi-
nações, dos dissabores, dos 
perfumes nulos, do vago de 
sua perspectiva, mas segue...

Não cansa: afinal o logra-
douro é menor do que a quan-
tidade de passos dados por 
suas pernas; não transpira: a 
ansiedade não faz parte dele, 
percorrer compassadamente, 
no mesmo ritmo atonal de sua 
composição de vida é fragmen-
to da realidade que conhece, o 
restante que é incógnito não o 
interessa, vive com o que dis-
tingue, é o que precisa para 
sobreviver adequadamente na 
urbanidade da nova selva.

Ele é homem, faz parte de 
um novo tempo, de uma nova 
ordem da civilização evolu-
ída... Mas sua ária continua 
inacabada, sem o estribilho, 
não o encontra, entretanto se-
gue, mas falta algo, ele não 
sabe, contudo percebe a exis-
tente ausência...

Beatriz

Mais uma eleição-farsa 
na EFLCH

O ano de 2012 ficou mar-
cado pela maior crise que a 
EFLCH viveu nesta sua bre-
ve história de pouco mais de 
seis anos. E um dos reflexos 
desta crise foi a renúncia 
do então diretor acadêmico, 
Marcos Cezar Freitas e, al-
guns meses depois, do seu 
vice, Glaydson José da Sil-
va. Por isso, no final de mar-
ço terá início o processo de 
escolha do novo diretor do 
campus. 

Um dos aspectos essen-
ciais deste processo é jus-
tamente a falta de poder de 
decisão da comunidade uni-
versitária nesta importante 
decisão. E, mais uma vez, 
assim como na escolha do 
reitor, a decisão cabe a ape-
nas uma pessoa. O processo 
de escolha do diretor, inclu-
sive, é análogo ao de esco-
lha do reitor. Nele temos três 
etapas: consulta à comunida-
de universitária, neste caso 
aos professores, estudantes 
e funcionários da EFLCH. 
Sendo que o voto dos pro-
fessores tem peso de 70%, e 

dos funcionários e estudantes 
15% cada. Em uma segunda 
etapa, a Congregação for-
ma uma lista tríplice com os 
candidatos e remete esta lista 
ao reitor. Na terceira e últi-
ma etapa, é o reitor, de for-
ma unipessoal, quem indica o 
novo diretor. 

A greve de 2012, princi-
pal responsável por questio-
nar o atual regime de poder 

na universidade, lutou jus-
tamente contra mecanismos 
como este que, entre outras 
coisas, impedem a autono-
mia universitária. Por isso, 
é preciso continuar esta luta 
contra o atual regime de po-
der e defender o boicote à 
eleição como uma forma de 
combater o domínio de uma 
pequena casta de professores 
sobre a universidade. 

AGORA PARA DIRETOR ACADêMICO

Aluno é proibido de assistir aula
Um estudante de filosofia 

entrou em contato com a re-
dação do Unifesp Livre devido 
um abuso ocorrido numa aula 
do curso de Letras. 

O estudante foi proibido de 
assistir a aula, pois não estava 
matriculado naquela matéria. A 
professora de língua francesa, 
como nos relatou o estudan-
te, pediu para que se retirasse, 
pois não aceitava ouvinte em 

sua aula. 
Ora, sabemos que a Uni-

fesp não possui um centro de 
línguas, fazendo com que mui-
tos estudantes procurem as au-
las do departamento de Letras 
para suprir suas necessidades. 
Além do mais, a universidade 
é pública e ensino não se nega, 
o estudante relatou como ‘’la-
mentável’’ a atitude desta pro-
fessora.

Debate sobre autonomia dos 
espaços estudantis

O Coletivo CA marcou para o 
dia 21 de fevereiro, quarta-feira, 
um debate com o tema “Auto-
nomia dos espaços estudantis”. 
Neste debate, inclusive, será 
apresentado o projeto de uso do 
espaço do CA elaborado por este 

coletivo no final do ano passa-
do, antes da reforma realizada 
em novembro. O local e horário 
serão divulgados nos próximos 
dias. Fique de olho e participe!

A moradia caiu
Há poucas semanas foi di-

vulgada as fotos do projeto da 
moradia estudantil. A aquisição 
de um terreno em frente à uni-
versidade pelo Governo Federal 
animou muita gente. Mas alegria 
de estudante da Unifesp dura 
pouco. Em sua visita ao campus, 
a futura reitoria, Soraia Smailli, 
afirmou que o governo não deve 
levar o projeto adiante e o terre-
no, provavelmente, vai ser usado 
para projetos do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Dia-agonia

                    O relógio martela minha mente
cada minuto a mais
é minuto a menos

todos os dias
sempre

quando vai se aproximando a hora deu ir trabalhar
eu fumo mais

A habitual dor no estômago, já nem incomoda tanto
o que me põe em pranto
é mais esse dia-agonia!

Essas mentes solitárias

Essas mentes solitárias
Que vagam em busca de um fim

Carentes de alegria
A vida nelas já é escassa

Mas como tudo passa
Me abraça

A superação é coletiva
O remédio para sua dor

É um medicamento coletivo
Anestésico não é solução
A cura é injetar revolução

Francisco

Candidatos  à diretoria os professores Daniel Vasquez e 
Cynthia Sarti.


