
Expansão sim! Mas, com qualidade! 
Expansão tem que ser com 10%  do PIB para a educação.

Contribuição dos Estudantes da EACH ao XI Congresso dos Estudantes da USP.

“A  legislação  brasileira  prevê  a  existência  destes  
cursos,  que  recebem  a  denominação  “cursos  
tecnológicos”,  mas  eles  são  considerados  de  pouco  
prestígio  e  baixo  valor  de  mercado,  e  por  isso  são  
pouco procurados. […] Não há nenhuma indicação de  
que  os  recém-criados  Institutos  Federais  venham  a  
alterar de forma substancial essa situação. Existe um  
precedente que inspira preocupação, a USP Leste, um  
campus da Universidade de São Paulo criado em uma  
área carente de periferia da cidade de São Paulo,  a  
Zona Leste, que teria por objetivo oferecer cursos de  
tipo  vocacional  (tecnológico)  e  de  curta  duração de  
mais  fácil  acesso  e  não  disponíveis  no  campus  
principal  de  Butantã.  Vários  anos  depois  de  sua  
implantação, a USP Leste se aproxima cada vez mais  
da  USP  tradicional,  por  pressão  de  seus  alunos  e  
professores, todos querendo os benefícios do prestígio  
e  reconhecimento  dos  cursos  mais  tradicionais  da  
universidade mãe.” (Brasil: Uma Nova Agenda Social. 
Um  programa  Tucano  para  o  Brasil. 
SCHWARTZMAN, Simon.)

Como visto  no  excerto  acima,  desde  que  fora  criada,  em 2005,  a  EACH enfrenta  uma 
constante luta contra o projeto do Governo Estadual de fazer do Campus Leste o polo de ensino 
tecnológico da USP. Esse projeto nefasto do PSDB é a  expressão a nível  Estadual do que é  o 
REUNI,  visa  formar  mão de  obra  barata  rapidamente  seguindo  a  lógica  privatista  de  fazer  da 
universidade apenas um celeiro das grandes empresas e se expressa de diversas formas dentro de 
toda  a Universidade e, em especial, nas unidades menos “tradicionais”, como têm sido o caso da 
EACH que mostraremos a seguir. 

Expansão tem que ser com política consequente de Acesso e Permanência

Desde sua inauguração, estudantes da EACH se manifestam acerca de inúmeros aspectos 
referentes  as  Políticas  de  Apoio  a  Permanência  Estudantil.  O  número  de  bolsas  de  apoio  à 
permanência estudantil destinadas à EACH se mostra insuficiente para o número de alunos dessa 
que é a unidade com maior número de alunos advindo de escolas públicas. Além disso, a USP Leste 
surge, supostamente, para, além de desenvolver a região, estimular a comunidade da Zona Leste  a 
ingressar na Universidade de São Paulo, porém, além dos problemas de ordem social já conhecidos 
que dificultam a passagem da população mais carente pelo filtro social do vestibular, a mesma, caso 
aprovada,  encontra dificuldades em seguir os estudos e muitas vezes deixa a universidade para 
entrar nas estatísticas de evasão.

Taís  dificuldades  se  agravam,  pois,  além  das  características  geográficas  e  sociais  já 
mencionadas,  nossos cursos são, nas palavras da reitoria e sobre o que debateremos mais  frente 
inovadores,  e,  portanto,  ainda  apresentam  dificuldades   em inserção  no  mercado  de  trabalho, 
especialmente para o período de estágio que muitas vezes é realizado não-remuneradamente. Além 
disso, dois cursos da EACH se dão apenas no período vespertino (Ciências da Atividade Física e 
Gerontologia)  e  um outro  é  integral  (Obstetrícia)  dificultando  ainda  mais  as  possibilidades  de 
trabalho durante a graduação e agravando o problema da falta de bolsas de permanência. 



Além disso,  a  recente  portaria  da  Superintendência  de  Assistência  Social  que proibiu  o 
acúmulo das Bolsas de "Auxílio-transporte" e de "Auxilio-moradia", ignora a realidade da EACH, 
onde,  por  falta  de  moradia  na  própria  unidade,  muitos  alunos  acabam  morando  em  bairros 
relativamente distantes como a Penha e o Tatuapé. Assim, o anúncio por parte da reitoria, através de 
seu USP Destaques, de que o valor das bolsas aumentou é falacioso, uma vez que antes podíamos 
acumular as duas bolsas e assim atingir o valor de R$450,00 e agora, podemos no máximo ter uma 
bolsa de R$350,00.  

Foi com muita luta que no inicio desse ano os estudantes da EACH conseguiram reverter 
parcialmente tal portaria, criando uma exceção para EACH, porém é muito pouco e se a USP quer 
mesmo comemorar o aumento de estudantes oriundos de escola pública deve dar condições para 
que esses estudantes permaneçam na Universidade.  Exigimos:

- Moradia Universitária no Campus Leste;
- Transparência no processo e nos critérios de seleção das bolsas de permanência;
- Revogação total da Portaria que proíbe o acumulo de bolsas de  permanência;
- Reajuste do Valor das bolsas; e
- Contratação de funcionários para o COSEAS na EACH.

Expansão tem que ser com qualidade de nossos cursos

   A EACH tem uma proposta inovadora de interdisciplinaridade, possui no total dez cursos com 
grandes potenciais, mas boa parte enfrenta algumas dificuldades que se eleva com o descaso da 
dirigência da Universidade de São Paulo. 
   Ao contrário do que propõe os ideais de integração da unidade, os discentes não tem atividades 
extracurriculares que incentivem o âmbito cultural e artístico (como um CINUSP da EACH) dos 
alunos e, consequentemente, da unidade, mesmo sendo, como pertence ao nome, uma escola de 
ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES.
   O  graduando  em  gerontologia,  estuda  os  aspectos  biopsicossociais  do  processo  de 
envelhecimento, gerando uma demanda de textos bastante significante e ,assim como outros cursos 
da unidade, remetem ao fato de que a cota mensal disposta aos graduandos em geral do campi, não 
é capaz de suprir tal demanda.
   O campus LESTE receberá um Centro Dia para idosos, onde trabalharam vários profissionais. 
Ainda  não  existe  conhecimento  se  a  Universidade  de  São  Paulo(USP)  irá  contratar 
profissionais/especialistas em Gerontologia formados, ou não, pela própria USP. No que tange ao 
ponto  dos  profissionais,  existe  também  a  problemática  dos  estágios  curriculares,  a  qual  a 
universidade não se propõe a contratar profissionais graduados da área para atuação em conjunto a 
um docente,  pelo  fato  de  não  sermos  um curso  regulamentado,  demonstrando  a  total  falta  de 
incentivo e consideração por parte da direção da universidade.

Expansão tem que ser com Infraestrutura de Qualidade nas salas de Aula e Laboratórios.

Sofremos  todos  os  dias  com  as  salas  superlotadas;  com  a  falta  de  laboratórios  que 
contemplem as necessidades dos cursos e nem mesmo temos materiais para as aulas práticas, como 
luvas; não há infraestrutura adequada para práticas esportivas e  nem mesmo se construiu a  tão 
prometida  piscina,  reinvindicação  antiga  dos  estudantes,  sobretudo  dos  alunos  de  Ciências  da 
Atividade Física; para melhorar a situação, recentemente o ginásio (o qual possui não mais que dois 
anos) foi interditado às pressas, fruto de uma construção mal planejada. Os cursos que realizam 
aulas de campo, contam constantemente com a sorte, os ônibus quebram no meio da viagem, isto 
quando o(a) professor(a) consegue reservar algum, já que o número de veículos é insuficiente para a 
demanda da escola; as aulas ocorrem de forma precária, já que dificilmente se consegue recursos, 
para aulas mais bem elaboradas que precisem por exemplo de uma diária. Lidamos ainda com um 
monopólio  da  Cantina  e  da  Copiadora,  ficando  todos  à  mercê  dos  preços  e  da  qualidade 



questionável  destes.
Além  de  toda  a  deficiência  da  infraestrutura,  há  um  grande  descaso  com  os  recursos 

humanos da EACH. A quantidade de professores é insuficiente em todos os cursos, e o problema se  
agrava com o surgimento dos novos cursos de pós-graduação, gerando sobrecarga aos mesmos e 
uma série de outros problemas que afetam diretamente o estudante. Em relação à quantidade de 
funcionários, a situação não é nem um pouco melhor, são 29 alunos por funcionário, sendo que a 
média da USP (que já não é das melhores) é de 6 alunos por funcionário, o que leva a uma super 
exploração. Na escola não há médico, inviabilizando qualquer medicação, ainda que para dor, e até 
mesmo um atendimento de urgência. Nosso bandejão, segue superlotado, com filas enormes, com 
exploração aos funcionários e com a comida de má qualidade, com direito à lesmas e palitos de 
fósforo,  não  há  cozinha  para  o  preparo,  o  que  leva  a  uma  preocupação  ainda  maior.

Vemos esta precarização em todos os cantos da Universidade e na EACH é bem expressiva. 
Isto demonstra um único projeto, o Projeto da Reitoria, que segue com a precarização para tentar 
justificar uma possível privatização.  Basta deste descaso!

O Relatório Melfi

Para resolver esses problemas apontados a direção apresentou seu projeto, o Relatório Melfi.
A  Inauguração da EACH às pressas, com objetivo de servir de cabo eleitoral para a campanha 
presidencial  do PSDB, acabou por gerar  uma série  de problemas comuns a  todos os cursos da 
unidade:  a  falta  de  infraestrutura  -  como  laboratórios,  ginásio  e  bandejão  precário  -  falta  de 
professores e funcionários,  salas de aulas lotadas e,  ainda,  a insuficiência de bolsas de apoio a 
permanência  e  políticas  de  acesso que  suprissem a  expectativa  existente  em torno da  primeira 
universidade pública criada na Zona Leste.
Estes problemas na verdade, refletem a política que tem sido implementada na USP como um todo. 
Tem se avançado progressivamente na implantação de um projeto de universidade cada vez mais 
privatista e elitista. Não por acaso, os problemas citados acima se repetem em diversas unidades 
como no Campus de Lorena ou, em outros casos, temos a criação de cursos pagos na universidade,  
e alteração no regimento da pós para permitir a privatização dos mesmos.
É  nesse  contexto  que  o  “Relatório  Melfi”  se  insere:  em uma  proposta  da  direção  da  EACH, 
seguindo a risca o projeto do Governo do Estado e as orientações do Reitor, que propunha orientar 
os cursos da EACH para a demanda de mercado, fechando e cortando muitas vagas de cursos com 
grande importância social como o curso de Obstetrícia e Licenciatura em ciências da natureza para, 
posteriormente, re-localizar estas vagas para abertura de cursos como Mídias Digitais e Desing de 
Serviços. Além disso, propunham a alterações do nome e currículo de outros 4 cursos, buscando um 
enfoque voltado mais para a área de gestão direcionando o campos mais para o mercado e menos 
para a pesquisa tudo isso sem nenhuma consulta a comunidade acadêmica.
Este projeto, que de conteúdo se propunha a avançar na elitização e privatização da universidade 
sem,  no  entanto,  dar  resposta  para  o  processo  de  precarização  da  EACH,  assumia  contornos 
específicos  na  sua  forma,  pois  mostrava  o  quando  a  estrutura  de  poder  antidemocrática  da 
universidade afastavam das decisões políticas o conjunto dos estudantes, funcionários e a maioria 
dos professores. Além disso, uma série de ativistas do movimento estudantil, como membros do 
coletivo “A Exceção e a Regra”, foram perseguidos, tiveram sindicâncias abertas e foram suspensos 
em momentos que a luta cada vez mais avançava no interior da Universidade.
Desde o primeiro instante que tomamos conhecimento da proposta, nos organizamos e dissemos 
que também tínhamos nosso projeto, o de uma universidade que mantivesse seu caráter público, 
gratuita, democrática e de qualidade. Após grandes assembleias nos cursos e assembleias gerais 
da  unidade  conseguimos  colocar  a  direção  na  parede  e  exigir  que  a  sessão  da  Comissão  de 
Graduação  que  decidiria  sobre  as  propostas  fossem realizada  de  portas  abertas  para  todos  da 
comunidade eachiano que quisessem assistir.
Nesse dia se concretizou o que já se via anunciando, a derrota da reitoria. Tratou-se de uma vitória 
do movimento que, se organizando e com suas próprias forças, foi capaz de criar um ambiente de 



amplo debate sobre os rumos da universidade  e pensar propostas para inverter o jogo e não permitir 
o corte de vagas, nem as mudanças nos nomes e ainda, expor a necessidade de contratação de mais 
professores, mais funcionários... Sabemos que tratou-se de uma grande vitória, mas uma vitória 
parcial que pode avançar ou retroceder a depender da nossa organização com o movimento da USP 
de conjunto e até o movimento estudantil nacional, já que a USP reflete as políticas nacionais para a 
Educação.  É  por  isso  que  participamos  do  congresso,  para  que  este  seja  um  espaço  rico  na 
elaboração e, principalmente, na organização dos estudantes para barrar o projeto do Governo e 
garantir com muita luta, como fazem os estudantes, professores e funcionários das universidade 
federais, e defender o caráter público, a gratuidade e a qualidade da universidade de São Paulo e da 
Educação pública.

Expansão tem que ser com Democracia

15.000 toques (o tamanho máximo para uma tese) é muito pouco para descrever as atitudes 
antidemocráticas da gestão da universidade e como esse é o tema central do XI Congresso, nos 
centraremos em relatar os casos específicos da EACH.

Todo esse projeto descrito ao longo da tese é aplicado com muita repressão por parte da 
reitoria e do diretor  Boueri.  Alguns estudantes sofrem processos administrativos por realizarem 
cervejadas  e  outros  até  mesmo por  terem criticado  um professor  (que  posteriormente  tornu-se 
coordenador). O Relatório Melfi é um grande exemplo disso, além de os estudante terem tomado 
conhecimento dele pelos jornais, após ser barrado, os grupos de apoio pedagógico (GAP) foram 
empoderados  para  realizar  as  reformulações,  porém  a  palavra  “paritário”  foi  arbitrariamente 
apagada da ata do Conselho de Graduação Aberto realizado em 07/04/2011 (reunião que votou 
“não”  ao  relatório  Melfi).  Os  estudantes  que  participaram  dos  GAP  sofreram  muito  para 
conseguirem ser ouvidos, inclusive com casos absurdos de machismo, onde o coordenador de um 
curso chama uma estudante de “vaca”.  As reformulações continuaram esse ano, o curso de Gestão 
Ambiental teve uma COC implodida por professores que acreditavam que era “hora do curso cravar 
um espaço no mercado” virando-se (ainda mais) para a iniciativa privada. No curso de geronto 
agora   nem os  Rds   podem votar  para  eleger  os  professores  da  COC.  Em Têxtil  e  Moda  o 
coordenador pautou a mudança do nome curso na COC sem aviso prévio aos membros. Esses são 
só alguns exemplo de como a falta de democracia e a repressão afetam a qualidade de nossas 
unidade e de nossos cursos.

Assinam essa tese:
Coletivo “A exceção à regra”; 
Marcelo  Ricardo  Fernandes  6874517;   Thiago  Meneghelo;  Camilo  Henrique  Fernandes 
Martins;  Ricardo  Lourenço  Machado;  Érica  de  Oliveira  Simão  Freire;  Jaqueline  Souza 
Nascimento;  Elisamara Guimarães, Felipe Morikumi, Victor Hideki, Mauricio Nascimento, 
Isabella Vallin, Ana Clara Bonnazzi, Ilane.


