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Da mesma foram 
que a reitoria 
está perseguindo 
estudantes e fun-
cionários, os pro-

fessores também estão sendo 
alvo de sindicâncias e proces-
sos. A Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades (EACH), 
localizada no campus USP 
Leste, é a faculdade que acu-
mula maior número de sindi-
câncias contra os professores, 
em uma clara perseguição po-
lítica.

Desde 2009, já ocorre-
ram 16 sindicâncias contra 
docentes que resultaram em 
dois processos administrati-
vos. A situação também ocor-
re em outras unidades, como 
o Instituto de Ciências Bio-
lógicas (ICB), com 11 sindi-
câncias e o mesmo número 
de processos, no IAG (Insti-
tuto de Astronomia, Geofísi-
ca e Ciências Atmosféricas), 
há seis processos administra-
tivos contra docentes no mes-
mo período, e duas sindicân-
cias apenas em 2011.

O caso da professora Adria-
na Tufaile, professora de Ci-
ência da Natureza na EACH 
e representante do Conselho 

Técnico Administrativo (CTA) 
da unidade, é o mais claro de 
perseguição política. Ela está 
sofrendo uma sindicância por 
ter criticado o CTA que parti-
cipa em uma lista de e-mails.

“Na minha mensagem eu 
apenas discutia com meus re-
presentados os problemas que 
constatei no CTA e isso gerou 
uma sindicância que teve que 
envolver três docentes e uma 

secretária”, relata a professo-
ra.

Seu marido, Alberto Tufai-
le, que também é professor na 
faculdade, além de ter sofrido 
uma sindicância, chegou a ser 
alvo de um processo, por uma 
discussão que teve com um 
colega de trabalho. A reitoria 
apresentou o mesmo método 
utilizado contra os estudantes 
para condenar os professores, 

o resultado foi dado mesmo 
antes do julgamento. “O dire-
tor [da EACH] abriu um pro-
cesso disciplinar já indicando 
a minha penalidade de ‘repre-
ensão’, pois achou que o rela-
tório [da sindicância] era mui-
to claro”, afirma Alberto.

O diretor da unidade, Jorge 
Boueri, que mantém as sindi-
câncias, tomou posse em 2010, 
indicado pelo reitor interven-

tor Rodas. Para Boueri, as sin-
dicâncias são um “dever ético” 
e seriam consequência da ima-
turidade da EACH e seus pro-
fessores.

Os professores reclamam, 
ainda, que não puderam ter 
acesso ao material das sindi-
câncias, mesmo com a presen-
ça de advogado. Além disso, as 
sindicâncias ocorrem em sigilo 
e os professores sequer podem 
comentar sobre o conteúdo de-
las. Adriana Tufaile chegou a 
ser ameaçada de sofrer nova 
sindicância por denunciar tal 
perseguição. Uma verdadeira 
ditadura que aprofunda a per-
seguição política na USP. Os 
professores não podem sequer 
discutir os problemas da unida-
de! Imagine se fizessem algum 
tipo de protesto ou manifesta-
ção? Seriam demitidos?

Esta perseguição aos docen-
tes tem o mesmo caráter dos 
processos contra os estudantes 
que lutam contra o Rodas e a 
política do PSDB para a educa-
ção. É preciso fazer uma ampla 
campanha para impedir que os 
processos e sindicâncias con-
tinuem contra a comunidade 
universitária. Fora Rodas! Fora 
PM! Fim de todos os processos 
contra estudantes, funcionários 
e professores!
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“Cálice! Afasta de mim 
esse Cálice!

Processos e sindicâncias contra 
16 professores na EACH - USP

Estudantes ocupam reitoria da UFMA

Os estudantes da Uni-
versidade Federal do 
Maranhão (UFMA) 

ocuparam a reitoria da univer-
sidade na terça-feira, 7, em São 
Luiz, após a Assembleia Geral 
dos Estudantes. As principais 
reivindicações são de melho-
rias da assistência estudantil, 
reivindicadas desde 2007.

De acordo com os estudan-
tes, durante a assembleia eles 
se dirigiram até a reitoria para 
entregar a pauta de reivindica-
ções e, por não serem atendi-
dos, decidiram pela ocupação 
do local, até que todas as rei-
vindicações sejam atendidas. 
A iniciativa foi tomada depois 
de uma série de tentativas de 
negociação frustradas com a 
reitoria.

A direção da UFMA, no 
entanto, declarou a ocupação 
como “abusiva”. Além disso, 
a energia, internet e água fo-

ram cortadas na reitoria que 
ainda foi cercada por guardas 
universitários para impedir a 
entrada e saída do prédio, che-
gando a agredir estudantes que 
tentaram se somar à ocupação.

Entre as reivindicações, as 
mais importantes são a cria-
ção de Casas dos Estudantes 
dentro do Campus, ampliação 
do Restaurante Universitário, 
Creche Universitária e mais 
linhas de ônibus.

Cerca de 70 estudantes fi-
caram acampados no pátio da 
UFMA.

A situação na universida-
de é tão precária que esta é a 
quinta vez que a reitoria foi 
ocupada, desde 2007. De lá até 
2009 os estudantes realizaram 
três ocupações por não terem 
suas pautas atendidas, ape-
sar das promessas e de haver, 
inclusive, verba para tal. Em 
2012, os docentes da universi-

dade decidiram pela ocupação 
durante a greve, que já durava 
três meses.

Na quinta feira dia 9, os 
estudantes desocuparam de-
pois que oficiais de justiça 
foram até prédio da reitoria 

para apresentar o mandado de 
reintegração de posse. Os es-
tudantes decidiram sair para 
não serem condenados judi-
cialmente.

Esta ocupação se soma a 
diversas greves e ocupações 

que estão ocorrendo pelo 
país, como em diversos campi 
Unesp e a greve geral na Uni-
versidade Estadual de Goiás. 
Estas mobilizações são uma 
resposta ao total sucateamento 
do ensino público no País.

Guardas universitários do lado de fora da reitoria ocupada da UFMA.

São 16 processos na EACH Leste, 11 no ICB e 11 no IAG.
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A CRUSPIANA 
Das reais motivações da existência do CRUSP, do modo 
COSEAS de existir e de como se oculta uma habitação

Há inda estudantes 
contentes que 
dizem estar tudo 
maravilhosamente 
bem, tudo está ab-

surdamente bem como dever-
ia estar, “vivemos nos melhores 
dos mundos”. Para esses, o es-
paço fornecido pela SAS-CO-
SEAS é de absurdo agrado, con-
quanto que, não se havendo este 
tipo de serviço, notoriamente to-
dos estariam às margens da rua 
e, ou, sem faculdade. Porém 
isolado essa ideia a um peque-
no grupo de alojados, risca a 
grande maioria o adendo de que, 
grosso modo, a Universidade de 
São Paulo, briosa em seu sta-
tus, é infeliz por ter mecanis-
mos tão marginais que tratam 
estudantes a um modo tão de-
plorável de se viver. Um dos es-
tudantes que acerca esse pen-
samento diz que “as instalações 
do alojamento são muito bási-
cas, é algo que não se espera vir 
de uma das maiores e melhores 
faculdades do Brasil”. Estes 
creem, não muito diferente que 
os outros que defendem o modo 
como é gerida a gestão COSE-
AS, que é estupendo o fato de 
se haver abrigos aos estudantes 
que migram de suas terras na-
tais, contudo, há ressalvas quan-

to ao modo em que são recebi-
dos e ao estado do local onde se 
apascentam. 

Denominador comum entre 
os lados, a bifurcação entre os 
pontos de vistas sobre as insta-
lações da USP para os calouros 
se unifi cam em um ponto ma-
joritariamente impar, que é a as-
sistência da COSEAS, isto é, a 
forma ou o modo em que os es-
tudantes são tratados pelas as-
sistentes sociais em épocas de 
pré-seleção. Pois, muitas denún-
cias – não só sendo de agora, 
mas de tempos outros – se en-
veredam à SAS-COSEAS no 
que diz respeito à ocultação de 
informação ao ingressante.  O 
protocolo burocrático da refer-
ida instituição, além de obscu-
ra, torna inda mais nebuloso em 
prática, dado que quando, seg-
undo mesmo os relatos perquir-
idos nas entrevistas, o universi-
tário se apresenta aos benefícios 
de que tem direito, o tratamen-
to das assistentes, variavelmente 
péssimo a razoável, provoca de-
sorientação a eles. Muitos rela-
tos acumulam denúncias de que 
as assistentes sociais não salien-
tam os estudantes de que pos-
suem, dada o auxílio emergen-
cial, a bolsa alimentação, que 
consiste em café da manhã, al-

moço e jantar. Dezenas de es-
tudantes, em suas primeiras se-
manas, compraram seu próprio 
alimento e o cozinhou. Inda 
houve quem encontrou refúgio 
comendo alimentos pouco nutri-
tivos, como salgados, bolachas 
ou macarrão instantâneo. Outros 
inda indicaram que não foram 
informados sobre como funcio-
na o PAPEF, ou inda as outras 
bolsas que poderiam concor-
rer, sendo a bolsa livro, ou até 
mesmo a bolsa Santander. Nem 
mesmo o Aprender com Cultu-
ra e Extensão foi lhes dito. Não 
houve em suma uma orientação 
minuciosa sobre seus direitos e 
como consegui-los, sendo o que 
fi cou do atendimento, para mui-
tos, foi apenas a incompreen-
sível esperança de ter começa-
do a guinar o caminho para 
conquistar a tão sonhada per-
manência estudantil. Tal camin-
ho é tão árduo que entre os alu-
nos se cunhou expressões como 
“a FUVEST é fácil perto da se-
leção da COSEAS”. Entende 
com isso os estudantes, isto é, 
não só entendem como recon-

hecem ao dizerem aquilo que, 
de fato, há arregimentado na 
conduta da USP o segregacion-
ismo: burocratização demasiad-
amente fatídica e, por assim diz-
er, tosca. Aliás, quando se fala 
de burocratização, ferrenha é a 
atitude da corporação COSE-
AS em seus métodos, visto que 
em um caso houve que uma as-
sistente mostrou no computador, 
via Google Maps, a casa de um 
aluno ingressante a fi m de lhe 
mostrar, de forma retórica, a es-
tética frontal de sua casa, a isto 
servir de argumento para que ele 
não pudesse requerer seus dire-
itos como estudante, uma vez 
que, na suposta lógica da CO-
SEAS, “casa bonita, aluno sem 
necessidades”. Há, inda, mais 
casos como assistente social ir à 
casa de vários alunos com a fi -
nalidade de averiguar a veraci-
dade de sua situação, apontam 
estudantes. Para eles, que sof-
reram, o que dizem ser um abu-
so, é esta conduta um excesso, 
pois, não obstante o indivíduo 
ter que expor – de forma humil-
hante – sua vida e os problemas 

a ela inerente, a SAS-COSEAS 
inda perquire presencialmente 
os fatos. Em análise feita pelos 
próprios entrevistados, atitude 
tacanha como essa demonstra 
a segregação e a barreira mon-
umental que a USP implica aos 
direitos dos estudantes. Ora, em 
breve parêntese, ao longo dessas 
denuncias, ressalta-se o afasta-
mento por parte da reitoria do 
ideal do projetista do CRUSP, 
senhor Eduardo Knesse. Con-
forto algum há nessas atitudes, 
e o que se nota é o apagamento 
do CRUSP do ideal da universi-
dade, muito embora, como visto 
no começo desse artigo, não se 
pode dizer que algum dia se as-
sim teve. A fi m de exemplo que 
pode ser dado, o estudante, ou 
qualquer quem for, se entrar no 
site da universidade notará a fal-
ta de apologia à habitação uni-
versitário, assim como, nas pla-
nilhas fi nanceiras, pouco, ou 
nada, se haverá de incentivo fi s-
cal que idealize a construção de 
mais prédios ou coisa parecida. 
Na suma deste ponto, a Univer-
sidade de São Paulo parece, su-
tilmente, perpetrar um projeto de 
varredura do CRUSP e qualquer 
ideia semelhante. Não é, ou seja, 
de sua pretensão, a que se nota, 
residir estudantes dentro de seus 
muros; daí se pode, quiçá, des-
dobrar o porque de fato não há 
reformas contundentes dos pré-
dios, isto é, reformas estruturais 
que só prestaram para mantê-lo 
em pé e funcionais, saudáveis e 
íntegros... sólidos. 

Continua amanhã...
Ramote
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4ª Parte

Estudantes, professores e funcionários em greve na 
Universidade Estadual de Goiás

Estudantes, professores e 
técnicos administrativos de 
cinco unidades da Univer-

sidade Estadual de Goiás (UEG) 
entraram em greve, em protesto 
contra sucateamento da universi-
dade e pelo direito a moradia.

Na última segunda-feira, dia 
6, ocorreu uma  Assembleia Geral 
que contou com a participação de 
10 unidades da UEG: a de Mor-
rinhos, Santa Helena, Itumbia-
ra, Minaçu, Formosa, Itapuranga, 
Eseffego, Cora Coralina (Cidade 
de Goiás), CET e CSEH.

Os campi da UEG sofrem com 
o completo sucateamento. Os es-
tudantes reclamam que os prédios 
que foram construídos há mais de 
50 anos passaram por poucas re-
formas. Existem infi ltrações no 
teto e nas paredes e o piso de taco 
das salas de aulas estão podres.

Os estudantes sofrem com a 
falta de professores. No curso de 
Arquitetura, um dos que aderi-
ram à paralisação, os alunos fo-
ram obrigados a unir turmas di-

ferentes para viabilizar as aulas. 
Na Engenharia Civil, laborató-
rios foram fechados por falta de 
técnicos administrativos. A reito-
ria colocou em marcha ainda um 
amplo processo de terceirização 
e os professores contratados re-
cebem metade do salário de um 
efetivo. “A UEG tem atualmen-
te 2.133 professores em seu qua-
dro, dos quais 1.317 temporários, 
o que corresponde a 61,74% do 
total (na Universidade Federal 
de Goiás, esse índice é de 13%). 
A rotatividade é grande, em fun-
ção dos salários” (www.clipping.
ueg.br).

Na maior parte das faculdades 
não existem moradias estudan-
tis de fato, mas antigos casarões 
adaptados para receber os estu-
dantes. Nestas casas, a situação é 
tão precária que até os porões são 
transformados em quartos.

A moradia na UEG só pode 
ser conseguida com a luta do mo-
vimento estudantil. Entre estes 
casos, o que mais se destaca é o 

do Conjunto Residencial da Uni-
versidade de São Paulo, conhe-
cido como CRUSP, que foi con-
quistado após uma ocupação. É 
necessário ampliar a greve para 
garantir o direito a permanência 
estudantil.

Veja abaixo as reinvindica-
ções da greve:

 “1 - Aprovação da reformu-
lação do Plano de Cargos e Ven-
cimentos dos professores (Lei nº 
13.842/2001), conforme pré-pro-
jeto encaminhado à V. Exa. pelo 
magnífi co Reitor da UEG. Execu-
ção: imediata.

2-  Realização de concur-
sos públicos para docentes e fun-
cionários técnico-administrati-
vos para preenchimento de todas 
as vagas existentes no quadro da 
Universidade. Execução: a partir 
do 2° sem. 2013.3- 

3 - Reajuste de 14,51% mais 
aumento real de 10%, perfazendo 
o índice total de 26% para os ven-
cimentos básicos dos docentes e 
funcionários técnico-administra-
tivos em parcela única. Execu-
ção: abril de 2013.

4-  Construção de Restau-
rantes Universitários em todas 
as unidades, iniciando pelas que 
funcionam durante mais de um 
turno diário. Execução: imediata 
com conclusão em 2013 

5 - Construção de moradias 
estudantis. Execução: imediata 
com conclusão em 2013.

6 - Reforma, ampliação e 
construção da infraestrutura das 
unidades, conforme as necessida-
des apresentadas. Execução: ime-
diata com conclusão em 2013 

7 - Ampliação e atualização 
do acervo das bibliotecas. Execu-
ção: imediata.

8 -  Ampliação das bolsas es-
tudantis, assegurando os recursos 
necessários à concretização dessa 
medida (bolsa permanência, bol-

sa de iniciação científi ca, bolsa 
monitoria, bolsa estágio). Execu-
ção: imediata.

9 -  Equiparação salarial entre 
funcionários técnico-administra-
tivos efetivos e não efetivos, de 
acordo com a titulação. Execu-
ção: abril de 2013.

10 -   Aplicação do regime da 
CLT aos contratos de professores 
e funcionários não concursados/
efetivos e eliminação dos atuais 
contratos temporários. Execução: 
imediata”. (http://movimento-
mobilizaueg.blogspot.com.br)

ERRATA
A redação do USP Livre! vem esclarecer aos lei-

tores a respeito de matéria publicada na edição de 
número 117 publicada no dia 7 de maio de 2013. Nesta edição, 
na primeira página, foi publicada uma matéria com o seguinte 
título: “Para que serve uma campanha contra o ‘machismo’” de 
autoria do estudante W.T.D (William T. Dunne, estudante de le-
tras). A matéria que tratava da eleição de representantes discentes 
para a Comissão Mista do CRUSP foi publicada com uma foto 
do logotipo da chapa Retomada (Grupo formado por moradores 
que é oposição a atual gestão da Amorcrusp) o que confundiu 
alguns leitores que acharam que a matéria fosse uma opinião da 
Retomada. Viemos esclarecer que apesar da foto na matéria, as 
opiniões expressas no texto não são as opiniões deste grupo, mas 
a de um estudante que participa do movimento estudantil.

CRUSP em meados de 1963


