
Reunião do Conselho de Centros Acadêmicos da USP

05 de maio de 2012

Entidades Presentes: 1) CEQHR 2) CAER 3) CAMAT 4) XXI de Outubro 5) CAF 6) CAELL 7) 
CNUTRI 8) CAHS 9) SACivil 10) CAPMS 11) CAASO 12) CEUPES 13) CALC 14) GPOLI 15) 
SAAU 16) SACIM 17) SAPA 18) GUIMA 19) CAHIS 20) CARB 21) CMR 22) CAEP 23) CAOC 24) 
CEC 25) AEQ 26) CABIO 27) XI de Agosto 28) CAM 29) CAVC 30) DA de Lorena 31) CAP 32) 
CAGESA 33) CEE 34) CAFB

Informes
CAF: Semana passada, aconteceu a reunião do comitê pela democratização da USP. Deliberação: 
abaixo-assinado por uma Comissão da Verdade na USP a ser protocolado na reitoria. Próxima terça-
feira, dia 08/05 no espaço verde a próxima reunião, junto com o comitê contra a repressão.

• Dia 16/05, começam os julgamentos das sindicâncias relativos aos processos 
administrativos.

• Quarta-feira, dia 15/05, tem assembleia de estudantes da filosofia.

CALC: Apareceu um novo projeto sobre a Nova ECA já com planta e tudo mais pronto.
• Audiência pública, dia 08/05 com o diretor da ECA; pauta única: democracia na USP.
• Na última congregação da ECA foi aprovada uma moção contra os processos 

administrativos a ser referendada na próxima congregação (dia 10/05).
• Convite para todas e todos usarem a prainha.

Lira (ECA): Reunião para articular a Frente Paulita pelas Cotas no dia 08/05 às 18h30 na Câmara 
Municipal.

• Jornada do comitê contra o genocídio da população negra:
◦ “As cotas raciais e os direitos negados à população negra” - debate na PUC-SP na 

quarta-feira, dia 09/05, às 18h30 na PUC-SP;
◦ Quinta-feira, dia 10/05, grande Ato na Sé às 16h30;
◦ Sexta-feira, dia 11/05, Debate e festa dos 25 anos do Núcleo de Consciência Negra da 

USP, às 18h na sede do NCN (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Travessa 4 Bloco 3 -  
Cidade Universitária).

◦ Sábado, dia 12/05, Ato na Cidade Tiradentes às 14h;
◦ Domingo, dia 13/05, Missa na Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

 
Letícia (Sociais): Projeto de reurbanização da São Remo. No final de semana que vem, terá 
atividades na comunidade da São Remo. Reunião dia 14/05 sobre a reurbanização em frente ao 
Padrão. Dia 19/05, assembleia de moradores da São Remo, no Circo Escola (saída do HU para a 
São Remo).

CAHIS: Na última reunião do CA apareceu a questão da proposta de separação do departamento 
das ciências sociais e da filosofia da FFLCH/USP, criando institutos próprios. Justificativa: mais 
votos nos conselhos burocráticos. Discussão feita no CA: fragmentação política da FFLCH/USP 
enquanto um pólo de resistência que só é forte, inclusive, por estar unida.

Pedro (Sociais): Assembleia geral de estudantes no dia 17 de maio, às 18h na História/Geografia.
• Dia 16 de maio, ato contra os processos às 9h na reitoria; com caminhada até o local dos 

depoimentos.



CEQHR: Novo prédio para o Instituo de Química. O centro acadêmico não sabe exatamente como 
será esse novo prédio pois não há diálogo com o diretor do IQ.

Paula (Sociais): Ocupação da Diretoria Acadêmica da UNIFESP-Guarulhos. Greve há quase dois 
meses por causa da falta de estrutura.

XXI de Outubro: Aprovado o Manual de Diretrizes da Enfermagem, um manual de 
comportamento que proíbe comer, dormir e na sala, por exemplo.

Xis (Medicina): Greve no setor de saúde do estado de São Paulo.
• Dia 15/05, CAOC convida para debate “Cracolândia e (des)criminalização das drogas” com 

o doutor Laco (Luiz Alberto Chavez de Oliveira), da Secretaria de Justiça e Defesa do 
Cidadão da Prefeitura de São Paulo;

• Seminário “Cracolândia muito além do crack” na Faculdade de Saúde Pública, nos dias 29 a 
30 de maio.

• Dia 19/05 (sábado), Marcha da Maconha, 14h no MASP;
• Reunião do DCE-Livre da USP no campus Pinheiros, dia 09/05 às 17h no CAOC.

1) Conjuntura
• Indicativo de assembleias, reuniões ou debates nos cursos sobre os processos/repressão. 

Eixos gerais: processos e novo regimento da pós. Semana de 07 a 11 de maio.

• Construção do ato estadual contra os processos e contra criminalização do dia 16/05 
(quarta), às 9h na reitoria e da Assembleia Geral, 17/05 (quinta) às 18h na 
história/geografia;

• Moção sobre cotas raciais na USP a ser aprovada no final deste CCA;

• DCE-Livre da USP irá acompanhar representação feita pela Adusp no MP contra as 
eleições do reitor na USP, as quais não estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da educação.

2) XI Congresso de Estudantes e EnCA

Data do XI Congresso de Estudantes:

Proposta 1 – 12 a 14 de outubro

Proposta 2 – 24 a 26 agosto

CEQHR 2, CAER 2, CAMAT 2, XXI de Outubro 2, CAF 1, CAELL 2, CNUTRI 2, CAHS 2, SACivil 
1, CAPMS 2, CAASO 2, CEUPES 1, CALC A, GPOLI 2, SAAU A, SACIM 2, SAPA 1, GUIMA A, 
CAHIS 2, CARB 1, CMR 2, CAEP 2, CAOC 2, CEC 2, AEQ 2, CABIO A, XI de Agosto 2, CAM 1, 
DA de Lorena 2, CAP 2, CAGESA A, CEE 1, CAFB 2
1: 7

2: 21

A: 5

Mesa de abertura no domingo do EnCA:

Proposta 1 – Com mesa no domingo, em seguida GDs



Proposta 2 – Sem mesa no domingo, só GDs

CEQHR A, CAER 1, CAMAT 1, XXI de Outubro 1, CAF 2, CAELL 1, CNUTRI A, CAHS 1, SACivil 
2, CAPMS 1, CAASO 1, CEUPES 2, CALC A, GPOLI 2, SAAU A, SACIM 1, SAPA 2, GUIMA A, 
CAHIS 1, CARB A, CMR 2, CAEP 2, CAOC A, CEC 2, AEQ 2, CABIO 1, XI de Agosto 1, CAM 2, 
DA de Lorena 1, CAP 2, CAGESA A, CEE 2, CAFB A
1: 12

2: 11

A: 9

XI Congresso de Estudantes

1. Construção de um Congresso temático, que coloque o maior fórum do movimento a 
serviço da luta pela democratização da USP.

2. Bandeiras agitativas para construção do Congresso: Diretas para Reitor e Estatuinte já!

3. Data Congresso – 24, 25 e 26 de agosto.

4. Debates pré-congressuais centralizados:

a) Diretas para reitor.

b) Estatuinte já!

c) Conjuntura e educação.

d) Movimento Estudantil.

5. Temas de debate para os cursos e campi:

a) Segurança no campus;

b) Processos administrativos e regimento;

c) Reformas da pós-graduação e das graduações: privatização da USP, criação de novos 
cursos e infra-estrutura dos campi;

d) Proibição de álcool e outras drogas

e) Acesso e permanência

f) Cotas raciais, mulheres e diversidade sexual

6. Calendário:

a) Tribunal Popular da USP: 30 e 31 de maio

b) EnCA: 02 a 03 de junho de 2012

c) Eleições de delegados: Semanas entre 11/06 a 19/08

d) 1º debate pré-congressual: 24/05

e) 2º debate pré-congressual: 14/06

f) Indicativo de debates nos cursos e campi: Semanas 28/05 a 03/06; 18/06 a 26/06

g) CCA regimental do XI Congresso: 19 de maio às 10h na FSP/USP

EnCA

1. Data: 02 e 03 de junho

2. Local: São Carlos

3. Comissão Organizadora: CEUPES, CEE, CAF, DA de Lorena, CALC, CAELL, SAPA, 
CAASO, CAMAT, CAHIS, CAER, GPOLI, CAEP, CAHS, CAGESA, XI de Agosto, CABIO



• Primeira reunião: Quarta-feira, dia 09 de maio às 16h30 na sede do DCE-Livre da USP.

• CA's podem se incorporar na comissão indo na reunião.

4. Programação:

Sábado
9h - Mesa de abertura: “A gestão Rodas e a luta por democracia na USP”
12h30 - Mesa de debate: “A estrutura de poder na universidade e diretas para reitor”
14h às 16h - GDs “Democracia na USP” (Recortes: estrutura de poder, Reformas na graduação e 
pós e privatização da universidade, Processos e segurança, comissão da verdade)
16h30 - Oficinas
Noite - festa. 

Domingo
9h00 - Mesa de debate: “As lutas da juventude no Brasil e no mundo”
10h30 - GDs Movimento Estudantil e XI Congresso (debater a necessidade e métodos da 

articulação da luta entre os campi)
13h30 - Avaliação e encerramento
14h30 - CCA extraordinário Regimento. 

3) Finanças do DCE
Cotização dos CA's:

• CAER (segundo semestre)

• CAMAT

• CAF

• CAASO

• CEUPES

• CALC

• CAHIS

• CABIO

• CAGESA

• CAP

• DA de Lorena

4) Moções e notas

Nota do Conselho de Centros Acadêmicos da USP - Cotas na USP já!

A Universidade de São Paulo é uma universidade racista. O número de estudantes negras 
e negros (e nem se fala em professores!) é baixíssimo na USP, principalmente se comparado com 
o quadro geral do estado e do país. A ausência de qualquer apoio para o Núcleo de Consciência 
Negra da USP, que está completando 25 anos de existência; o fato de o debate sobre acesso e 
permanência só ser tratado de maneira periférica são apenas algumas provas disso.

O recente julgamento do STF, sobre a constitucionalidade das cotas raciais só reafirma 
que tais cotas são necessárias para a construção da democracia e para o combate ao racismo. 
Um corpo discente com mais diversidade é sinônimo de uma universidade mais pública e mais 



democrática.

O movimento estudantil da USP se coloca lado a lado do Movimento Negro na 
reivindicação por Cotas Raciais nas Universidades, em especial na nossa própria.

São Paulo, 05 de maio de 2012
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Nota do Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt (CA da Química)

Nosso reitor se vangloria dos órgãos colegiados, como se fossem espaços de fato 
democráticos. Além de ter passado, desde que assumiu o cargo, por cima desses espaços 
inúmeras vezes, outra situação problemática é a de que muito de nossos representantes que têm 
grande poder de voz tomam diversas decisões por conta própria, como se não fossem cargos 
representativos. Nesse momento, gostaríamos de mobilizar no ENCA os Centros Acadêmicos a 
cobrarem cada vez mais dos diretores de seus institutos, escolas e faculdades as posições que os 
mesmos têm tomado frente às diversas discussões realizadas no Conselho Universitário. Não faz 
sentido que isso seja feito apenas em situações totalmente específicas e extraordinárias, como na 
polêmica da entrada da Polícia Militar na Universidade de São Paulo. Sendo assim, é necessário 
que professores, funcionários e alunos saibam como seu representante máximo tem se 
posicionado no Conselho Universitário.

Claro que caso isso tome proporções maiores, o primeiro fato a se questionar é o da 
presença dos representantes discentes no mesmo. Temos que, para isso, nos organizarmos de 
maneira séria para ocuparmos nossas cadeiras, que por menores que sejam, precisam ser 
aproveitadas.

Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt


	Reunião do Conselho de Centros Acadêmicos da USP
	05 de maio de 2012
	Informes
	1) Conjuntura
	2) XI Congresso de Estudantes e EnCA
	3) Finanças do DCE
	4) Moções e notas
	Nota do Conselho de Centros Acadêmicos da USP - Cotas na USP já!
	Nota do Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt (CA da Química)



