
www.unifesplivre.org.brFora PM! FiM dos Processos! universidade Pública e gratuita! Poder estudantil!

Pelo fim dos Processos na UnifesP

Não às expulsões!
Diversos alunos que parti-

ciparam da greve e de todo o 
processo de luta que ocorreu 
na Unifesp este ano podem 
ser expulsos da universidade 
nas próximas semanas. Des-
de o início de agosto, apro-
ximadamente 30 estudantes 
foram chamados a depor em 
uma sindicância aberta pela 
reitoria. Além deles, também 
foram chamados a depor pro-
fessores e técnicos-adminis-
trativos. Para “averiguar os 
fatos”, Walter Manna Alberto-
ni, reitor da universidade, no-
meou uma comissão formada 
por cinco professores. Agora, 
com base nestes depoimentos, 
a reitoria e esta comissão es-
tão acusando os alunos e es-
tes correm o risco de serem 
expulsos.  O veredito deve 
sair até o dia 15 de novembro, 
conforme determina a Portaria 
nº 2409.

Um fato, no entanto, reve-
la a verdadeira farsa que são 
estes processos. Na greve, 
os estudantes lutaram contra 
a reitoria e sua política, que 
deixou a situação do campus 
Guarulhos em um verdadeiro 
estado de calamidade. Agora, 
esta mesma reitoria quer jul-
gar os estudantes que lutaram 
contra ela. O que mostra como 

o processo de sindicância é 
extremamente antidemocráti-
co, pois a reitoria da Unifesp é 
ao mesmo tempo parte do pro-
cesso e quem definirá a pena a 
ser aplicada, uma vez que é o 
reitor quem indica a comissão 
responsável pelo parecer das 
“investigações” e o responsá-
vel por ratificar tal decisão.

Neste sentido, o que está 
havendo não é nenhuma “apu-
ração dos fatos”, mas um pro-
cedimento que tem como obje-
tivo reprimir o movimento es-
tudantil e, desta forma, tentar 
impedir novas manifestações. 
O próprio Albertoni, mesmo 
antes das investigações, de-
clarou que iria punir os estu-
dantes. Em entrevista a um 
dos principais jornais do País 
disse: “Posso afirmar que sem 
punição não vai ficar” (Folha 
de S. Paulo, 19/6/2012). Ou 
seja, na Unifesp a condena-
ção vem antes do julgamen-
to, o que contraria princípios 
democráticos, a presunção de 
inocência e o direito de ampla 
defesa.

Por isso, é necessário fazer 
uma ampla campanha contra 
as punições, ou seja, defender 
a liberdade de organização e 
manifestação dos estudantes 
da Unifesp. 

Repressão da Unifesp 
e plebiscito enganoso

Continua violento o ataque 
dos burocratas aos estudantes 
da Unifesp Pimentas. Como se 
não bastassem os ataques e a 
violência das polícias Militar 
e Federal aos estudantes, es-
ses burocratas colaboram com 
as polícias punindo a luta legí-
tima desses estudantes frente 
ao descaso em que se encon-
tra a educação pública. Ago-
ra, a novidade é que os estu-
dantes estão sendo culpados 
mesmo sem terem passado pe-
las sessões de tortura das sin-
dicâncias.

Além disso, a burocracia 
pretende, como é de praxe, 
continuar exercendo seu con-

trole sobre a comunidade aca-
dêmica, especialmente sobre 
os estudantes. A proposta de 
um plebiscito é na verdade um 
falso mecanismo de poder de-
mocrático na Unifesp, porque 
sequer é paritário e guardará 
os privilégios dos donos dos 
famigerados “setenta-quinze-
-quinze”.

É preciso que ajamos agora, 
que lutemos contra a repres-
são na Unifesp e na socieda-
de e não nos deixemos enga-
nar por essa falsa participação 
junto ao poder institucional, 
que pretende decidir o nos-
so futuro conosco. ÀS RUAS, 
ESTUDANTES! 

A luta para que não ocorra nenhuma punição para quem participou da greve é um 
aspecto essencial da garantia das liberdades democráticas na universidade

EDiTORiAl

Um jornal 
para a luta 

O jornal Unifesp Livre surgiu da 
necessidade entre os estudantes des-
ta universidade em ter um órgão de 
comunicação. O jornal é organiza-
do por estudantes que participaram 
ativamente da greve, ocupações e 
as lutas nessa universidade por in-
fraestrutura, moradia e restaurante 
universitário, transporte entre outras 
necessidades mais sentidas.

Tendo como exemplo o Jornal 
da UsP Livre! publicado por es-
tudantes que estão em luta contra 
a PM e a ditadura do PSDB desen-
volveram um impresso e blog que 
é agora um importante mecanismo 
para combater a reitoria e a polícia, 
em defesa da universidade pública 
e gratuita.

A imprensa capitalista distorce e 
manipula as nossas lutas fortalecen-
do a reitoria e incriminando os que 
lutam em defesa do ensino público 
e gratuito.

Fazendo a análise de que falta 
um veículo que trabalhe pelos es-
tudantes, este jornal tem a proposta 
de apoiar iniciativas no sentido de 
suprir isso.

Com as várias denúncias que 
tem surgido nos últimos tempos, 
contra a reitoria e todas as instân-
cias da Unifesp, nos vimos no dever 
de forjar, ainda que em tempos di-
fíceis, um veículo de comunicação 
que sirva ao interesse dos estudan-
tes e funcionários, assim como a 
população do bairro dos Pimentas.

Nesse momento de troca de 
gestão da reitoria é importante a 
discussão sobre o poder na univer-
sidade e a luta por um governo dos 
três setores com maioria estudantil 
em seus órgãos de decisão.

Esse é um jornal dos estudantes 
para lutar pelo fim da ingerência 
dos governos na universidade, pela 
autonomia universitária, pelo fim 
dos processos contra os estudantes 
e pela liberdade de expressão e or-
ganização.

Cinco dias depois das prisões 
Albertoni já declarava...

OUviR OS TRêS SETORES, pero no mUcho

Congregação aprova realização de consulta 
pública sobre a saída do campus do Pimentas*
Por 16 votos favoráveis e cinco contrários, consulta entre os três segmentos definirá destino 
do campus pimentas. 

Em reunião ordinária reali-
zada, 01/11, a Congregação da 
EFlCH decidiu realizar uma 
consulta pública entre alunos, 
técnicos e professores sobre a 
saída do Campus da Unifesp 
do bairro dos Pimentas. Foram 
16 votos favoráveis e 5 contrá-
rios a realização do plebiscito, 
cujo formato será decidido em 
reunião dos departamentos na 
semana que vem.

O departamento de Edu-
cação propôs a realização da 
consulta com duas perguntas: 
sobre a permanência ou não 
da EFlCH nos Pimentas e se a 
Escola deve ir para o centro de 

Guarulhos ou para a cidade de 
São Paulo. Outro departamen-
to que apresentou proposta da 
realização da consulta foi o 
de Ciências Sociais, só que de 
modo não paritário (70/15/15), 
diferente do departamento de 
Educação, que propôs o modo 
paritário, com mesmo peso 
para todas as categorias.

Conforme informamos nesta 
semana, o processo de licita-
ção do prédio foi retomado e o 
edital publicado no diário ofi-
cial no dia 25 de outubro. É a 
quarta tentativa de construção 
do prédio definitivo do campus 
de Guarulhos e a segunda vez 

que o processo corre o risco 
de ser interrompido devido à 
decisão da Congregação de re-
alizar a consulta. Em agosto, 
cinco departamentos de curso 
votaram pelo cancelamento 
do processo de licitação, com 
a justificativa de discutir a lo-
calização do campus num co-
lóquio realizado no início do 
mês de setembro.

Na próxima reunião da Con-
gregação, no dia 12 de novem-
bro, será deliberado o formato 
da e o peso de cada categoria 
na consulta.

*Texto publicado original-
mente no Blog da Greve
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NOTAS
Instituída a provação 
automática

A Unifesp resolveu copiar o que 
há de pior na política do PT e do 
PSDB na educação. Aderiu ao Reu-
ni e agora quer instituir a aprovação 
automática. Segundo denúncia fei-
ta por um dos professores de Filo-
sofia em sala de aula, ele foi proi-
bido por instâncias superiores de 
aplicar os próprios critérios de ava-
liação. Será que isto está sendo fei-
to pela Unifesp para aumentar o ín-
dice de aprovação?

O império do mal 
contra-ataca

 Um grupo de professores já 
está em contato com a assessoria 
de Haddad para articular a transfe-
rência do campus/departamentos 
para São Paulo. Ou seja, o tal ple-
biscito serve apenas para dar “le-
gitimidade” a algo que está sendo 
tramado nos bastidores.

Outros métodos de 
luta

Depois de propor outros méto-
dos de luta e simplesmente não fa-
zer nada, o coletivo Contraponto 
parece que finalmente está se me-
xendo. Eles estão de olho nas elei-
ções para a representação discen-
te que ocorrerão no ano que vem. 
O “outro método”, como podemos 
ver, consiste na corrida por cargos 
para ficar mais perto de quem man-
da no grupo, o reitor da Unifesp.

Golpe à vista
Após a renúncia de Marcos 

Cezar, o professor de História, 
Glaydson José da Silva, assumiu o 
cargo de diretor acadêmico. Na sua 
posse anunciou que iria permane-
cer como diretor da EFlCH apenas 
para preparar a eleição do sucessor. 
Mas ele e seus pares mudaram de 
ideia. Acharam melhor não ter elei-
ção e agora o novo diretor pode ser 
indicado pela própria Congrega-
ção, sem qualquer tipo de consulta 
à comunidade acadêmica.

folhetim

Maloca estagnada de 
barro batido – Parte I

Folhetim
S. m.

1. publicação literária amena.
2. Artigo de ciência ou crítica que ocupa geralmente a parte infe-

rior de uma ou mais páginas de um periódico.
3. romance publicado sucessivamente nessa parte.

4. novela de rádio ou televisão.

Para tom com tom, ou sem 
o mesmo, seguindo assim os 
protocolos e decoro estabele-
cidos, utilizei da formalidade 
“dicionaresca”, explicitando 
generalizadamente o que se-
ria um folhetim.  No entanto, 
peço licença ao desvencilhar 
deste decoro empregado ini-
cialmente, para propor um 
primeiro volume folhetinesco 
sem tanta elegância! 

Desculpem-me se faltará 
bom tom, ou se não sei “ma-
chadiar” para ter um encaixe 
literário digno, no entanto, 
buscarei aqui usar de verossi-
milhança carregada de meta-
linguagem. 

ao trabalho e apreciem sem 
moderação!

Dentro dos parâmetros dis-
cutidos sobre saberes futuros 
de nenhuma funcionalidade 
efetivamente prática, havia 
um amontoado de pessoas 
que resolveram fazer parte da 
construção de um castelo, des-
de que este fosse feito prova-
velmente na lua. No entanto, 
para efetivação deste projeto, 
eram necessárias reuniões e 
atribuições de poderes ques-
tionáveis entre os idealizado-
res. Parte reunia-se na sede 
central, e segundo os mesmos, 
deveria ser construída uma 
maloca de barro batido em um 
lugar carente de recursos, para 

que se formasse uma célula de 
espionagem entre os mento-
res. 

No entanto, para que ares de 
seriedade recobrissem todo o 
plano, decidiram por estabele-
cer uma prova, selecionando e 
agregando assim pessoas, sen-
do que estas saberiam apenas 
uma parte do combinado, e 
fazendo-as acreditar que exis-
tiria todo um trabalho para a 
transformação da maloca em 
um castelo, administrado com 
organização e transparência. 
Convenceram-nas de que po-
deriam traçar metas, sentadas 
a beira das árvores secas que 
rodeavam a maloca, afinal 
dentro daquele lugar havia um 
espaço ínfimo disponibiliza-
do. Algumas das pessoas tive-
ram a visão prejudicada pelo 
sol, e não questionando sobre 
o malefício em face do projeto 
parcialmente explicitado para 
elas, passaram a trabalhar 
como copistas, sem que hou-
vesse indagações. 

Parte dos mentores ditava, 
passava fontes para procura, 
escrevia para que fosse repro-
duzido sem mudança de vír-
gula, porque assim manteriam 
pessoas que mascaravam a 
seriedade do projeto e mante-
riam em mãos a verba destina-
da para o projeto lunar. verba 
esta advinda de um centro de 
poder ainda maior que a sede.

Nova função da Guarda Universitária: 
defender a moral e os bons costumes

Durante a primavera de 2012, 
em pleno horário de verão, numa 
tarde quente, dia 30 de outubro, a 
guarda universitária do campus re-
preendeu verbalmente um estu-
dante de letras do 4º ano por an-
dar sem camisa. 

Com a defesa da “moral e dos 
bons costumes” e com repreensão 
ao “apresentar-se com trajes inade-
quados” entre outros componentes 
do Código da Unifesp, o que seria 
um espaço de estudo para análises 
científicas e reflexões filosóficas, 
parece mais um local passivo de 
dogmas pregados pela TFP (Tradi-
ção, Família e Propriedade), gru-
po altamente conservador e grande 
inimigo daqueles que lutaram con-
tra a ditadura militar no país. 

A lei que vigora na Unifesp não 
se assemelha a regras de um espa-
ço público em um estado democrá-
tico de direito e sim a um território 
dominado por um estado de exce-
ção, um estado de sítio, como foi o re-
gime de 64:

Eleição na Letras: os Desobedientes contra 
as “queridinhas dos professores”

O Centro Acadêmico de letras da 
Unifesp está em período eleitoral. O ca-
lendário das eleições divulgado pela Co-
missão Eleitoral foi:

“22 a 29/10 – Divulgação; 30/10 - De-
bate do programa; 5/11 - Debate sobre re-
pressão e processos; 6, 7 e 8/11 – Eleições; 
9/11 – Apuração; 13/11 - Assembleia/
Reunião de posse da nova gestão”

Entretanto, a mesma Comissão sem 
qualquer explicação pública refez o calen-
dário, sendo o vigente:

“22/10 a 25/10 - Período de inscrição 
das chapas; 27/10 - Começa o período de 
publicidade das chapas; 29/10 a 01/10 - 
Período de divulgação; 06/11 - Debate/
Sabatina;

13/11- Debate sobre política, repres-
são e o campus; 21/11 e 22/11 - Período de 
eleição/votação; 23/10 - Apuração; 26/11 
- Divulgação dos resultados;

27/11 – Posse”.

Curiosamente, durante o 1º calendário 
havia só inscrita a Chapa Desobediência. 
Já na publicação do 2º calendário a Cha-
pa integrare et Agere apareceu também 
como candidata.

“Os desobedientes” representam cen-

tenas de estudantes que estão sendo pro-
cessados na Unifesp e em muitas uni-
versidades, por reivindicarem contra a 
elitização do ensino e a favor da autono-
mia e democracia universitária entre ou-
tras bandeiras muito comum de luta dos 
meios universitários. 

Em contrapartida, a integrare et Agere 
é uma chapa de alunas que são as “queri-
dinhas dos professores”. 

Afinal, infelizmente, grande parte dos 
professores da Unifesp, não sendo dife-
rente no curso de letras, não luta nem 
pelo mínimo de democracia na univer-
sidade. Como ilustração desse conserva-
dorismo, no atual semestre, os professo-
res da Congregação (considerado órgão 
institucional máximo de deliberação) vo-
taram contra discutir paridade como for-
ma de encaminhamento das decisões nes-
se órgão. Hoje o que vigora são 70% de 
poder de voto para cada professor contra 
15% para estudante e 15% para funcioná-
rio. Transformando assim a minoria que 
são os professores em maioria. A parida-
de representa 33% de poder de voto para 
cada categoria, ainda a categoria de me-
nos membros teria o mesmo poder de de-

cisão daquela que tem mais membros. So-
mente o voto por cabeça é democrático, 
tendo a universidade na sua maioria estu-
dantes, podemos falar em democracia uni-
versitária se tivermos as votações através 
de deliberação de maioria estudantil.

E se estamos aqui falando de duas cha-
pas significa que são chapas que tem polí-
ticas divergentes caso contrário seria cha-
pa única.

A integrare et Agere ainda não deixou 
claro seus objetivos políticos, mas apenas 
que diverge dos que “questionam a lei” 
como anuncia a Desobediência. A lei na 
Unifesp lembra o fascismo do regime de 
64 ao processar e perseguir tantos estu-
dantes. A lei na Unifesp é antidemocrá-
tica, afinal não são todos que podem votar 
e receberem votos. A lei na Unifesp per-
mite que estudantes recebam balas de bor-
racha no rosto por terem palavras de or-
dem contra o fascismo. A lei na Unifesp 
não pode ser obedecida sem ser altamen-
te conservador.

O Jornal Unifesp Livre! apoia a De-
sobediência, “Porque como estudante, 
quero questionar a lei!”. 

Acesse: http://chapadesobediencia.
blogspot.com.br/

Art. 1º, § vi diz que comete infração 
disciplinar o aluno que:
Use dependência ou recinto escolar para 
fins de subversão ou para praticar ato 
contrário à moral ou à ordem pública

Art. 2º será aplicada a pena de suspensão 
quando o aluno:
§ v - praticar ato atentatório à moral e 
aos bons costumes

Ainda art. 1º, § i 
Alicie ou incite a deflagração de movi-
mento que tenha por finalidade a parali-
sação de atividade escolar ou participe 
deste movimento

Art. 1º será aplicada a pena de repreensão 
quando o aluno:
§ iv – perturbar as atividades da univer-
sidade

Novamente art. 1º, § iii 
Praticar atos destinados à organização 
de movimentos subversivos, passeatas, 
desfiles ou comícios não autorizados, ou 
dele participe.

Novamente art. 2º
§ iX – praticar insubordinação grave     

Também art. 1º, § ii
Atente contra pessoas ou bens, tanto 
em prédios ou instalações, de qualquer 
natureza, dentro de estabelecimentos de 
ensino, como fora dele.

Também art. 2º 
§ ii – causar dano ao patrimônio da 
universidade, caso em que, além de pena-
lidade, ficará obrigado à correspondente 
indenização.

E ainda, do art. 1º.
§ v - apresentar-se com trajes inadequa-
dos nas atividades escolares 

Decreto Lei 477, de 1969, 
“AI-5 das universidades”.

Código de Ética da Unifesp

ChARGE

Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal da 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 publi-
cação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e professores. Entre em contato e po-
nha a boca no trombone:  • e-mail: unifesplivre@gmail.com • site: www.unifesplivre.org.br 


