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Escolásticos recusam audiência pública e confirmam denúncia do Jornal Unifesp Livre: comunidade acadêmica é tratada como boiada

O Movimento Estudantil, 
parte dos Técnicos Adminis-
trativos e do Corpo Docente 
que defendem a permanência 
da Unifesp no bairro operário 
Pimentas, sofreram uma dura 
derrota na última reunião ordi-
nária da Congregaçao, realizada 
dia 04 de abril de 2013, fruto de 
estratégia construída sorratei-
ramente nos bastidores da Uni-
fesp.

Quem não se lembra do fa-
moso dossiê elitista de conhe-
cimento público, onde os es-
tudantes foram classificados 
como “semi-analfabetos” e o 
bairro sem atrativos culturais 
para uma “boa cultura”? Depois 
da derrota na congregação, os 
estudantes da Unifesp têm mais 
uma medalha para colocar no 
peito: boiada do ano.

Esta ardilosa articulação, 
propícia nos momentos de re-
fluxo de qualquer movimento 
social, no caso, dos estudantes 
da Unifesp Pimentas, teve gran-
de apoio de setores do governo 
do PT, docentes escolásticos da 
congregação e burocracia da 
Unifesp: a saída do Campus do 
Pimentas. 

Nesta reunião da Congrega-
ção, base dos docentes escolásti-
cos e burocratas que se utilizam 
a antidemocrática representação 
70.15.15, decidiram sem audi-
ência pública com a comunida-
de acadêmica, a transferência 
do Campus Pimentas para o 
Colégio Torricelli-Anhanguera 
no centro de Guarulhos, preju-
dicando principalmente os mais 
de 200 estudantes que residem 
no entorno. 

Esta decisão tem como prin-
cipal argumento o impacto das 
obras do prédio novo e de um 
condomínio vizinho e, não se 
iluda, esta saída que dizem 
“provisória”, sem uma audiên-
cia pública, não garante nada, 
muitos menos a volta ao Pimen-
tas. Portanto, depende da luta 
dos estudantes e da população 
do Pimentas, caso queiram tra-
zer de volta os cursos de huma-
nas para este bairro. 

Se ainda restam dúvidas, bas-
ta analisar trecho da transcri-
ção da ATA DA REUNIÃO DA 
CONGREGAÇÃO DA ESCO-
LA DE FILOSOFIA, LETRAS 
E CIÊNCIAS HUMANAS, re-
alizada no dia 07 de março de 

2013, antes do golpe articulado 
internamente pelos escolásticos 
e neo-escolásticos, estes últi-
mos com uma pequena base so-
cial de estudantes e técnicos. 

É um verdadeiro “soco no 
estomago” de muitos estudan-
tes que votaram em docentes 
da Unifesp e que defendem a 
permanência do Campus. Fo-
ram traídos. Eles acreditaram 
no regime eleitoral da Unifesp, 
depositando sua confiança nos 
eleitos e mais cedo do que se es-
perava, estão experimentando a 
real democracia plural e demo-
crática da Unifesp.

Vamos à minuta da penúltima 
ata da congregação enviada pela 
Unifesp. Apenas trocamos os 
nomes dos participantes pelos 
cargos que representam, evitan-
do publicidade. 

Observem com atenção os 
trechos grifados, onde fica cla-
ra a dualidade do novo diretor 
acadêmico: primeiro se abstém 
da votação e depois faz a defe-
sa da audiência pública antes da 
escolha de salas provisórias no 
Galpão ou locação do Torricelli-
-Anhanguera. Claro, era um pe-
ríodo eleitoral, típica da nova 
fase da Unifesp, em vez da vio-
lência física – pelo menos por 
enquanto, utilizam o poder dos 
votos 70.15.15. 

Se atentem às duas últimas 
frases do novo Diretor Acadê-
mico do Campus Guarulhos, 
eleito por mais de 600 votos de 
estudantes, muitos do entorno 
do Pimentas, sendo os primei-
ros a sentir o impacto desta mu-
dança: 

“Diretora Acadêmica Pro 
Tempore colocou a proposta: 
dar andamento a continuidade 
do trabalho da comissão para 
levantamento técnico e todos 
os membros votaram favora-
velmente; colocou em votação 
a proposta do Representante 
Discente sobre audiência pú-
blica, para que toda a comuni-
dade acadêmica possa apreciar 
e decidir junto. Representante 
discente completou dizendo ser 
uma audiência pública onde a 
comunidade decida vendo os 
projetos que estão sendo apre-
sentados. Diretora Acadêmica 
Pro-Tempori perguntou se a 
Reitora seria convidada. Re-
presentante discente  respondeu 
que sim. Diretora Acadêmica 

Pro-Tempori falou que o Re-
presentante Discente perguntou 
se esta mudança será provisória 
ou permanente, pois esta é a sua 
preocupação, colocou em vota-
ção a proposta do Represetante 
Discente e o resultado foi: oito 
votos a favor / onze votos contra 
/ seis abstenções. Diretor Aca-
dêmico da Chapa 2 falou que 
uma consulta com pouca infor-
mação não adiantaria nada, pre-
cisamos de mais informações 
para decidir juntos e que esta 
decisão seja feita a frente sobre 
ser provisório ou temporário.” 

Esta abstenção da Chapa 2 
era uma jogada eleitoral, isto 
porque estes docentes precisa-
vam dos votos dos estudantes 
para reverter a pouca represen-
tatividade no corpo docente, 
criando condições para vencer 
as eleiçoes para a Diretoria Aca-
dêmica, utilizando-se da mesma 
tática da Chapa 3 da Reitoria, 
a tal “Plural e Democrática”: a 
partir dos docentes, criar uma 
“base social”, com fins eleito-
rais.

Historicamente parte dos es-
tudantes acaba sendo massa de 
manobra de muitos docentes 
que se prezam a interferir, di-
reta ou indiretamente, no movi-
mento estudantil. Tanto que as 
chapas da Reitoria da Unifesp 
e diretoria de Guarulhos foram 
beneficiadas pelos votos dos es-
tudantes, após a grave crise de-
corrente da greve de 2012, que 
empurrou para o orifício a buro-
cracia truculenta anterior.

Em outra oportunidade va-
mos discorrer sobre como os 
docentes atuam no movimento 
estudantil, via seus “pupilos” 
que fazem isto e raramente sem 
intenção, ou ainda em salas de 
aulas, quando de forma absurda 
“queimam” alguns estudantes 
que não fazem o seu jogo, num 
grande caldo de ajuda mútua, 
um verdadeiro “conclave” entre 
docentes e estudantes, muitos 
desavisados.

Cumpre complementar que 
a volta ou não para o Pimentas, 
não era a única preocupação 
dos representantes discentes e 
técnicos, conforme intervenção 
durante a reunião, uma vez que 
esta mudança atingiria princi-
palmente os mais de 200 estu-
dantes que moram no entorno 
do Campus. 

Transferir para o Colégio 
Torricelli-Anhanguera, locali-
zado na Avenida Monteiro Lo-
bato, próximo ao Teatro Ada-
mastor, afetaria toda uma rotina 
destes estudantes, como exem-
plo a utilização da internet e bi-
blioteca para seus trabalhos de 
pesquisas e estudos, refeição, e 
ainda dependerão de transporte 
para chegar ao local, distante 
uns poucos mais de 10 km. 

Importante ressaltar que esta 
manobra envolve desde toda 
a burocracia da Unifesp, até 
o MEC, Reitoria atual, Esco-
lásticos e Diretoria Acadêmi-
ca, recentemente eleita para a 
Diretoria Acadêmica, além de 
militantes do PT, Psol e PSTU 
com suas táticas conciliadoras e 
com objetivo futuro claramente 
eleitoral. 

Cada vez fica mais evidente 
que dificilmente os cursos de 
ciências humanas voltam para 
o Pimentas, principalmente filo-
sofia, ciências sociais, história 
e história da arte, confirmando 
as várias denúncias feitas pelos 
“ultras e selvagens” durante a 
Greve Geral de 2012.

Estes cursos no contexto de 
um bairro operário como o Pi-
mentas, sempre incomodaram a 
burocracia governamental que 
utiliza este bairro como reduto 
eleitoral. 

Do outro lado é secular o 
domínio de docentes que se 
aparelham na burocracia uni-
versitária, fazendo o jogo dos 
poderosos e se locupletando 
com os carguinhos oferecidos, 
dentro de uma lógica perversa, 
carreirista e que não beneficia 
a todos os docentes, salvo uma 
pequena casta. Antigamente 
este pessoal estava a serviços 
da igreja e dos monarcas, atual-
mente servem ao regime capita-
lista.

Perdem os defensores de 
uma universidade pública e de 
boa qualidade na periferia e os 
moradores da região do Pimen-
tas. Isto sem entrar nas lutas 
que poderiam ser conjuntas, a 
exemplo de um transporte de 
boa qualidade como o metrô, 
sendo Guarulhos vizinha de São 
Paulo, sequer tem uma linha de 
metrô ou trens para ajudar no 
transporte público, item que faz 
parte da pauta de reivindicações 
da Greve de 2012.

Esta saída do Pimentas se 
agrava, dada a forma irregular 
que esta casta burocrática vota 
na Congregação, passando por 
cima dos próprios estatutos e re-
gimento geral da Unifesp, tanto 
que por conveniência até a pre-
sente data, sequer implantaram 
o Regimento Interno, conforme 
determina os estatutos na Seção 
IV – Do Conselho e das Con-
gregações, Artigo 34, Compete 
à Congregação, “VI – elaborar, 
aprovar e alterar seu Regimento 
Interno”. 

A título de exemplo vamos 
nos ater à votação ocorrida em 
2012, sobre a única consulta pú-
blica que interessa a esta casta: 
permanência no Pimentas: estu-
dantes e técnicos derrotados por 
16 a 15 votos. Ocorre que na 
lei, no estatuto e no regimento 
geral da Unifesp, é clara a pa-
ridade entre estudantes e téc-
nicos. Desta forma, com estes 
dois votos mínimos, o resultado 
seria outro: 17 a 16 votos que 
enterraria a manobra dos esco-
lásticos.

Esta vitória momentânea 
sobre o movimento estudan-
til, articulada por uma casta de 
cientistas sociais é conhecida 
por quem estuda a história das 
universidades e revelam há tem-
pos o que significa uma univer-
sidade a serviço do regime ca-
pitalista, infelizmente mediada 
por um pequeno grupo de pro-
fessores que alardeiam um dis-
curso “progressista” nas salas 
de aulas e no fundo defendem o 
capitalismo, divergindo apenas 
sobre o modelo: neoliberal, na-
cionalista ou social-democrata.

No frigir desta “insustentável 
sutileza dos escolásticos” que 
engolfaram o Regimento Inter-
no da Unifesp Campus Guaru-
lhos, saem vitoriosas as mano-
bras impostas burocraticamente 
por esta casta burocrática em 
busca dos seus pequenos inte-
resses. 

Com pequenas doses home-
opáticas, finalmente deram um 
dos principais golpes planeja-
dos há anos: a saída do Campus 
do Pimentas. Esta manobra sem 
um compromisso público quan-
to à volta, somente possível 
com uma audiência pública an-
tes da decisão da Congregação, 
poderia selar um compromisso 
público da direção da Unifesp.
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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 participa-
ram das greves e  ocupações por infra-estrutura, contra a PM e os processos. 

Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estu-
dantes, funcionários e professores. Entre em contato e ponha a boca no trom-
bone:  • e-mail: unifesplivre@gmail.com • site: www.unifesplivre.org.br 

EDitorial

Porque temer a 
assembleia Estudantil?
Construir assembleias locais e intercampi para responder aos ataques à Universidade Pública

A prática de primeiro deci-
dir e depois explicar e a es-
treita relação público-priva-
do, demonstram que a velha 
estrutura arcaica e reacioná-
ria da Unifesp se mantém. O 
arcabouço eleitoral montado 
nas recentes eleições, com 
sedutor discurso de democra-
cia, mostrou que o caminho 
das urnas não foi capaz de 
responder ao ataque direto da 
autonomia universitária.

A possível perca da sede 
do DCE, mantido com verba 
pública, mas pertencente a 
SPDM (Associação Paulis-
ta para o Desenvolvimento 
da Medicina), é apenas um 
pequeno exemplo da estreita 
relação público-privado, exis-

tente nas entranhas da gestão 
desde 1933, quando a Asso-
ciação foi constituída como 
instituição de caráter privado. 

A retirada de um campus 
universitário público da pe-
riferia de Guarulhos, para o 
prédio do Colégio Torricelli, 
no centro da cidade, mostra 
que o campus não está ape-
nas saindo de um bairro e 
indo para outro. Essa escolha 
deixa evidente a fatal sina: A 
Universidade ora sai do priva-
do e vai para o  público,  ora 
sai do publico e volta para o 
privado.

Respostas a questões ur-
gentes advindas da falta de 
planejamento não virão, 
como ficou demonstrado na 

prática da última Congrega-
ção da semana passada, em 
que se decidiu primeiro pela 
mudança, sem nenhum plano 
de transferência. O destino 
da residencia pedagógica, do 
cursinho popular, dos proje-
tos de extensão existentes do 
Pimentas e, do galpão, do an-
fiteatro é incerto, assim como 
as condições físicas, sanitá-
rias e de segurança do prédio 
da Torricelli.

Os estudantes precisam se 
mobilizar para construir as-
sembleias para derrotar as 
manobras da burocracia, lutar 
contra o ataque aos seus espa-
ços e defender a universidade 
pública, na periferia e a servi-
ço da classe trabalhadora.

NÃO RECUAR NOS DIREITOS: OCUPAR E PERMANECER NOS 
ESPAÇOS ESTUDANTIS CONQUISTADOS

Cresce o número de espaços 
estudantis ameaçados

O Jornal Unifesp Livre reali-
zou várias matérias defendendo 
a existência dos espaços estu-
dantis: “A importância de um 
C.A”, “O Centro Acadêmico é 
dos estudantes, não da diretora 
temporária!”, “A importância de 
espaços geridos para e por estu-
dantes”. 

A análise deste Jornal foi que 
os motivos apresentados pela ex-
-diretora temporária da EFLCH, 
Conceição Ohara, para o C.A do 
campus Guarulhos estar fechado 
não passavam de desculpas para 
enrolar os alunos. E que a verda-
deira razão para o fechamento 
do C.A é dificultar a organização 
dos estudantes. Reflexo de uma 
repressão que vem crescendo 
contra o movimento estudan-
til, outros movimentos sociais e 
muitos setores da sociedade no 
país.

Conclusão que se mostrou 
certa. Pois além do C.A continu-
ar fechado, o Centro Acadêmico 
do campus da Baixada Santista 
também está ameaçado, a direto-
ra Regina Célia Spadari da Uni-
fesp Santos chegou a solicitar 
que os funcionários trocassem 
a chave do espaço para que os 
estudantes não pudessem mais 
acessar o local. Além dos C.As, 
o espaço do Diretório Central do 
Estudantes igualmente entra na 
dança da perseguição aos locais 
estudantis. Sem falar no CAPB 
(Centro Acadêmico Pereira Bar-
reto – do curso de Medicina) que 
seria a terceira vez que precisaria 
procurar outro lugar para realizar 
suas atividades.

Não é uma coincidência todos 
esses espaços estarem ameaça-
dos. Já publicado, como exem-
plos, na USP o lugar estudantil 
conhecido como CANIL foi de-
molido, o DCE da UFSM (Uni-
versidade Federal de Santa Ma-
ria – RS) foi fechado. Para cada 
um desses locais utilizados pelos 
estudantes foi apresentado um 
argumento diferente, mas todos 
os fechamentos tem o mesmo 
objetivo de dificultar os estudan-
tes de realizarem seus próprios 
eventos, como atividades políti-
cas. Os fechamentos e ameaças 
acontecem também nos mesmos 
períodos, após momentos de for-
tes mobilizações, como greves e 
ocupações. 
 Todos à assembleia

Dia 10 de abril, quarta-feira, 
às 12h, no Anfiteatro A do cam-
pus São Paulo será realizada as-
sembleia estudantil para debater 
autonomia dos espaços estudan-
tis na Unifesp.

A Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM) que ainda administra 
o Hospital São Paulo e parte da 
Unifesp está exigindo o terreno 
que atualmente é utilizado pelo 
DCE e todos os Centros Acadê-
micos do campus São Paulo.

O presidente da SPDM, Ru-
bens Belfort Jr, fez campanha 
nas últimas eleições municipais 
para o José Serra (PSDB). Bel-
fort chegou a mandar carta para 
seus funcionários dizendo que se 
Fernando Haddad (PT) ganhasse 
as eleições eles perderiam seus 
empregos. O vínculo PSDB-

-SPDM é de longa data. Em 
dezembro de 2009, Geraldo Al-
ckmin foi orador de assembleia 
realizada pela empresa. Ulysses 
Fagundes Neto, reitor que renun-
ciou depois de muitas denúncias 
de corrupção, também era ligado 
ao partido tucano.

 
A Unifesp tem alugado há 

muitos anos terrenos da SPDM. 
Entretanto, a Universidade re-
alizou e aperfeiçoou inúmeras 
obras nos locais alugados. As 
contas dos espaços usados pelas 
entidades estudantis são altís-
simas, em torno de 70 mil reais 
por mês. 

A Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 
alega que tem um projeto de um 
hospital privado a ser construí-
do nos próximos dez em todo o 
terreno. E que não tem possibi-
lidade de pagar as dívidas que o 
terreno possui, podendo denun-
ciar a Unifesp por improbidade 
administrativa.

As entidades estudantis que 
usam o local estão tentando 
negociar com a reitoria e com 
a SPDM. Sendo que os pro-
fessores titulares são sócios da 
SPDM, como exemplo a atual 
vice-reitora. A proposta, pelo 
visto provisória e uma grande 
cilada, da associação privada é 
que o DCE e a Atlética, ambos 
tem CNPJ, assinem acordo com 
a SPDM para pagar mensalmen-
te 100 reais que seria equivalente 
ao espaço de uma sala, mas de 
acordo com a associação os estu-
dantes continuariam usando todo 
o atual espaço. 

Porém, como disseram os 
integrantes das entidades estu-
dantis de São Paulo, assinando 
o contrato a chance dos alu-
nos perderem o local fica mui-
to maior. Os estudantes pedem 
mais tempo para a universidade 
e a empresa, por enquanto, eles 
indicam ter mais algumas sema-
nas. A reitoria diz que construi-
ria mais tarde um espaço para 
os estudantes, todavia não diz 
nenhum detalhe, quando e onde.

Outra conclusão que se pode 
tirar dessa confusão é que di-
nheiro público não deve ser 
destinado a setores privados. Os 
setores privados têm interesses 
privados, ou seja, lucro. Diferen-
te do que, pelo menos deve ser, 
o interesse público, isto é para 
todos.

Essa novela se repetirá com 
a ida da EFLCH para a Anhan-
guera-Torricheli. A Unifesp pode 
pagar o que for para a universi-
dade particular, isso não impedi-
rá que os estudantes possam ficar 
até sem ter onde estudar. É só a 
Anhanguera anunciar um proje-
to qualquer para o prédio para os 
estudantes precisarem se deslo-
car novamente às pressas. 

A comunidade acadêmica 
não deve ceder às pressões dos 
interesses privados. Os estudan-
tes precisam permanecer nos 
lugares que são direito deles 
como forma de reivindicação e 
conquista efetiva dos espaços. 
Devem ainda abrir os Centros 
Acadêmicos fechados pela buro-
cracia e ocupá-los. 

Um Golpe no Congresso?
No dia 7 de Abril de 2013, 

foi realizada uma reunião no 
DCE, em São Paulo, a fim 
de discutir, votar e delibe-
rar ações relacionadas ao I 
Congresso de Estudantes da 
Unifesp, entre outras ques-
tões colocadas em pauta. Esta 
reunião, marcada para as 13h 
da tarde, com o intento de que 
terminasse às 18 horas, deu 
entrada por volta de 15 horas.  
Já de início, os que estavam 
presentes e não faziam parte 
do DCE eleito, presenciaram 
um tumulto inicial por parte 
destes, para que começassem 
a trabalhar em cima do que 
havia sido proposto, poster-
gando o começo das discus-
sões. 

Surgiram diversos dificul-
dades pontuais. De modo bu-
rocrático, tentaram barrar as 
votações de alunos que não 
faziam parte de entidades 
universitárias. Para melhor 
especificar, sabe-se que não 
havia representante algum do 
CAEL (representantes apenas 
teóricos, dir-se-ia de passa-
gem), e que o curso de Ci-
ências Sociais não tem C.A. 
Embasados em uma consti-
tuição retrógrada, deixaram 
expresso que estes alunos não 
vinculados às entidades, não 
apresentariam poder algum 

de votos (impedindo assim o 
voto per capita). No entanto, 
a tentativa de armadilha por 
eles preparada, mostrou seu 
calcanhar de Aquiles. Dentro 
desta mesma constituição an-
tiquada, estava inserida que 
poderia ser deliberada qual-
quer ação, caso houvesse oito 
entidades, o que em suma não 
possuía. (tinha-se o montante 
de seis entidades). 

Ainda tentaram jogar como 
um “Zap”, a ideia de que to-
dos dessem início, e assim que 
as demais entidades estives-
sem presentes, terminariam 
por assinar o que praticamen-
te seria deliberado. Discurso 
este não engolido por grande 
parte dos estudantes ali, obri-
gando-os a iniciarem sem de-
liberação, apenas articulando 
para que a próxima seja mais 
bem divulgada e que mais 
façam parte. Os membros do 
DCE tentaram desesperada-
mente contatar membros de 
entidades da baixada santis-
ta e Osasco, no desígnio de 
conquistar as resoluções que 
por eles seriam impostas, no 
entanto não obtiveram êxito. 

A relação de pautas a serem 
discutidas, foi dada na seguin-
te ordem: informes, eleições 
discentes, congresso e calou-
rada. As pessoas que formam 

o DCE, forjaram altercações 
pseudo ideológicas e se ative-
ram em longo tempo nas duas 
primeiras pautas. Com um pe-
ríodo notoriamente pequeno 
para discutir o Congresso (por 
volta de quarenta minutos em 
uma reunião que durou apro-
ximadamente quatro horas e 
vinte minutos), tudo se man-
teve novamente em campo de 
ideias e achismos, procurando 
um “formato”, “teses”, entre 
outras questões de soberana 
irrelevância. Por fim, notou-
-se nesta reunião uma grande 
apreensão por parte do DCE 
para que o Congresso obte-
nha sucesso em participação 
estudantil. Pode-se dizer que 
o medo com a realização des-
te, seja consequência de que 
os cargos por eles adquiridos 
possam vir xequeados no que 
se diz respeito a um maior po-
der entre a classe estudantil 
como um todo. 

A tentativa cada vez mais 
acirrada de postergar o Con-
gresso, para que este seja um 
fracasso frente à participação 
de alunos, traz atrelado um 
desejo assumido de manter 
seus cargos com um poder 
quase absolutista. Aliás, “car-
guismo e burocratização” são 
duas premissas acompanhas 
lado a lado. 


