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CONJUNTURA E EDUCAÇÃO 

Eixo 1: Conjuntura e Educação 
 
Considerando: 

O XI Congresso de estudantes da USP acontece em momento de forte mobilização na-

cional em torno da educação. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou a afirmar que o 

investimento de 10% do PIB para educação pública quebraria o país. Isso reflete o paradigma 

da política adotada pelo governo federal. Em vez de investir nas áreas sociais, como saúde e 

educação, vemos a transferência de recursos públicos para o setor privado. O valor destinado 

à Dívida Publica, por exemplo, corresponde a cerca de 47% do orçamento da União, enquanto 

o investimento na educação oscila em torno de 3%. 

Isso acontece em uma conjuntura de crise econômica mundial, na qual o corte de orça-

mentos e retirada de direitos dos trabalhadores são a regra. Diversas medidas são adotadas 

com intuito de socializar os prejuízos da crise e garantir os lucros dos bancos.  Em contraparti-

da, jovens e trabalhadores em todo o mundo estão mobilizados para defender seu direito ao 

futuro. São milhares nas ruas para lutar contra as ditaduras de décadas no mundo árabe, nas 

praças e avenidas da Europa para derrotar os planos de austeridade, no Canadá e na América 

Latina para lutar pela educação pública e nos Estados Unidos para lutas pelos direitos dos 

99%. 

No Brasil, embora seja uma das principais conquistas garantidas pela Constituição, a e-

ducação pública e gratuita é até hoje um direito não respeitado. Durante a década de 1990, vi-

mos o Estado convocar o mercado para ocupar seu lugar na garantia desse direito. Cresceram 

os grupos empresariais do ensino superior e o endividamento dos jovens que neste ingressa-

vam. Isso foi intensificado durante os governos Lula e Dilma, através da reforma universitária: 

PROUNI, REUNI, Lei de Inovação Tecnológica e Universidade Aberta do Brasil (EaD). O REU-

NI, que em 2012 completou 5 anos, em especial, caracterizou a era Fernando Haddad no mi-

nistério da educação e conduziu à situação insustentável em que hoje está a educação no país. 

As universidades públicas, que passaram por uma enorme expansão sem garantia de investi-

mentos necessários, hoje entram em colapso. O número de alunos por professor dobrou, a per-

manência estudantil e a própria estrutura física não foram garantidas e a qualidade de ensino 

foi seriamente comprometida com cursos superiores tecnicistas e formação voltada para o mer-

cado. 

A atual greve de professores, servidores e estudantes é um a resposta a esta situação. 

Ao invés de negociar, o governo federal insiste em reprimir o movimento. A ação repressiva na 

UNIFESP e a ameaça de corte de salário dos grevistas são exemplos disso.  

A importância de debatermos no XI Congresso de Estudantes da USP as mobilizações 

nacionais dos estudantes parte da necessidade de defendermos a educação pública de todo o 

país. As medidas implementadas pelo governo federal muitas vezes refletem nas políticas edu-

cacionais do estado. Como por exemplo é a discussão em torno das metas do PNE e a difusão 

do ensino à distância.  A política educacional de Dilma e Alckmin são semelhantes em muitos 

pontos: iniciativas de privatização da educação pública, sucateamento do ensino e reserva de 

pequenas ilhas de excelência e elitização. Por isso, para fortalecermos nossas reivindicações e 

nossas lutas precisamos nos unificar com os estudantes de todo Brasil. 
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Resolvemos: 

1. Por 10% do PIB para a educação pública já! Não ao PNE do governo, por um plano 

nacional de educação construído pelos movimentos sociais;  

2. Apoio à greve nas universidades federais. Que o governo Dilma atenda às reivindi-

cações!; 

3. 2 Bilhões para o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)! Pelo imediato 

reajuste da bolsa auxilio estudantil para o valor de, no mínimo de um salario míni-

mo; 

4. Restaurantes universitários, moradia estudantil e creche universitária em todos os 

campi para todas e todos que precisam e seus dependentes; 

5. Extinção do trabalho terceirizado com contratação sem necessidade de concurso 

público das e dos atuais terceirizados como funcionários da universidade com pla-

no de carreira e demais direitos trabalhistas; 

6. Por uma universidade pública, popular, gratuita, laica, democrática, crítica e de 

qualidade, para todas e todos vinculada às demandas da sociedade; Pela autono-

mia universitária; 

7. Pela estatização do ensino privado, sob controle coletivo dos que estudam e traba-

lham, sem indenizações;  

8. Contra a mercantilização e a lógica produtivista e empresarial na educação; 

9. Apoio ao Comando Nacional de Greve Estudantil, que tem como funcionamento de-

legados eleitos pela base e revogáveis. 

 

Outros: 

10. Diante da virada à direita do Governo Dilma, cortando ponto dos trabalhadores 

grevistas, colocando o exército para reprimir a manifestação dos trabalhadores 

precários do PAC, substituindo os grevistas, a juventude universitária deve colo-

car-se ao lado dos trabalhadores e de suas mobilizações, colocando-se contra o 

governo que busca fazer os trabalhadores pagarem pela crise; 

11.  Repúdio a organização da Copa e das Olimpíadas pela falta de democracia, inge-

rência política e quebra de soberania nacional, bem como pelas truculências e 

desmandos com as remoções; 

12. Solidariedade aos trabalhadores da GM, através da participação nas paralisações 

dos operários e de carta pública de apoio do DCE. Exigência que o governo Dilma 

deixe de ceder isenções fiscais à GM e proíba as demissões;  

13. Não a política de segregação social do Governo Estadual e do Rodas. Chega da 

militarização da USP e da São Remo e todo pais! Chega da Guarda Civil Metropoli-

tana realizando higienismo no Largo São Francisco. Fim da PM! 

14. Casamento civil igualitário já. Incorporação a conjuntura. 

15. Pelo fim do veto ao kit anti-homofobia.Incorporação a conjuntura. 

16. Pelo PLC 122 projeto de lei que criminaliza a homofobia. 
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17. Pela abertura de convênios com universidades palestinas e de países árabes. 

18. Pelo fim do convênio entre a USP e Ariel University Center (localizada na co-

lônia ilegal de Ariel nos Territórios Palestinos Ocupados). 

19. Pela democratização e transparência no processo de abertura de convênios 

acadêmicos 

20. Pela democratização da informação e conhecimento sobre a questão palesti-

na na USP, sem qualquer censura. 

21. Por um protagonismo do Movimento Estudantil e de toda a Universidade na 

campanha internacional por Boicotes, Desinvestimentos e Sansões a Israel.  

Eixo 2 : Democracia na USP! 
Considerando: 
A USP vive um dos momentos mais antidemocráticos em sua história. Rodas, seu 

atual reitor, governa com mãos de ferro, criminalizando aqueles que discordam das suas 

decisões e ameaçando o caráter público da universidade. Entendemos a universidade 

pública como uma instância em que se dá, de forma integrada, a capacitação ao trabalho 

e a reflexão crítica sobre a sociedade, a produção de conhecimento, o desenvolvimento 

e a democratização do saber, pautando-se pela liberdade, sem qualquer forma de censu-

ra ou discriminação.  

Em São Paulo, o governo estadual ano a ano aprofunda a privatização e sucatea-

mento da educação. Vemos cada vez mais a USP se distanciar das demandas da popu-

lação, planejar seu ensino e pesquisa de acordo com as necessidades mercadológicas. 

Mesmo sendo o segundo colocado das eleições passadas, Rodas foi nomeado reitor pe-

lo então governador José Serra. As eleições para reitor são categóricas. Trata-se de um 

processo de dois turnos no qual participam menos de 2% no primeiro turno e menos de 

0,5% no segundo turno da comunidade universitária. Ao fim deste processo é realizada 

uma lista de três nomes, que é submetida à escolha do governador. O governador esco-

lhe o reitor que lhe parece mais adequado para implementar suas políticas. 

Atualmente, ainda, a reitoria persegue aqueles que questionam suas medidas. Hoje 

temos centenas de estudantes processados, oito alunos eliminados, por participarem de 

atos políticos contra a reitoria na USP. Todos os diretores do SINTUSP estão sendo pro-

cessados pela reitoria, e também professores que se opõem a Rodas. O reitor, utilizando

-se do discurso da “segurança”, colocou a Polícia Militar na universidade, que cumpre, 

na verdade, um papel de cerceamento da liberdade de pensamento e atuação política. 

Isso evidencia como a falta de democracia nas instâncias de decisão e poder estão 

atreladas a manutenção do caráter elitista da USP. Exemplos disso são a reformas de 

graduação, que propunha cortar 1/3 de vagas na EACH, e a reforma de pós graduação, 

que até previa o pagamento dos cursos. Rodas também ignora o debate em torno da Co-

missão da Verdade e da implementação de cotas que vem tomado repercussão nacio-

nal. E desde o ano passado, gasta milhões de reais em obras faraônicas sem nenhuma 

transparência de gastos. 

O movimento estudantil da USP tem acúmulo sobre diversas pautas sobre a universi-
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universidade. Um dos principais motivos que impede o avanço nos últimos anos dessas 
pautas é a falta de democracia. Diante disso, a tarefa primordial do movimento estudantil 
é a luta pela democratização da universidade. No fim de 2012 Rodas já começou um 
processo de mudança de estatuto gerenciada pela reitoria sem diálogo com a comunida-
de universitária. E no ano de 2013 temos novamente um período de eleições para reitor. 
Mais do que nunca o movimento precisa se organizar para lutar radicalmente pela demo-
cratização da universidade e o XI Congresso deve dar inicio a construção de uma grande 
campanha por democracia na USP! 
 
Resolvemos: 

1. Que o eixo prioritário do movimento seja a luta pela democratização da USP  

 

ELEIÇÕES DIRETAS PARA REITOR 

 

2. Eleições diretas paritárias para reitor, diretores de unidade e chefes de departa-

mento. 

3. Pelo fim das listas tríplice! 

4. Que as três categorias apresentem uma candidatura própria a reitor em 2013, orga-

nizando eleições diretas entre estudantes, professores e funcionários.  

5. Contra a reeleição do reitor. 

6. Pela revogabilidade de todos os cargos administrativos da USP, subordinado a co-

munidade universitária. 

7. Que a única condição para a candidatura a cargos de poder seja a dedicação inte-

gral. Fim de todos os privilégios políticos dos professores titulares. 

 

ESTATUINTE (ESTRUTURA DE PODER) 

 

8. Estatuinte na USP já! Somos contra as mudanças que a reitoria quer fazer de ma-

neira restrita e antidemocrática! Que o XI Congresso faça um chamado às demais 

categorias da universidade para a construção de um processo uma estatuinte li-

vre, democrática e soberana, composta respeitando o critério de paridade entre as 

categorias, para a reforma do Estatuto da USP.  

9. Contra o processo de mudança estatutária de iniciativa da reitoria, a comunidade 

universitária deve ser ouvida. Por isso, devemos organizar um plebiscito com os 

temas: estatuinte, diretas para reitor e mudanças estatutárias propostas pela reito-

ria.  (questões a serem definidas em CCA) 

10. Realizar audiências públicas e debates nas unidades para ampliar esse debate. 

11. Composição tripartite (funcionários, estudantes e professores) e paritária nos ór-

gãos colegiados, comissões e demais instâncias decisórias da universidade.  

12. Transparência nos Conselhos Centrais da universidade: que suas sessões sejam 

abertas a participação de toda a comunidade e transmitidas em tempo real. Que 

suas pautas e atas sejam disponibilizadas integralmente na internet com livre a-

cesso. 
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13. Pelo fim do uso político que a reitoria faz dos emails e órgãos de mídia institucio-

nais. Que as entidades representativas dos estudantes e trabalhadores da univer-

sidade tenham acesso aos emails institucionais daqueles que representam. 

14. Democratização dos meios de comunicação da USP. Comissões paritárias para a 

gestão da Rádio USP, TV USP, Jornal USP. 

15. Transparência nos gastos da universidade. Pela abertura do livro de contas da 

USP.  

16. Fiscalização pela comunidade universitária dos gastos e investimentos da Reitoria 

e das diretorias das unidades.  

17. Construção de Um Tribunal Popular, com  o Mote: “TP da USP, a Reitoria no Ban-

co dos Réus”, invertendo a lógica do julgamento que ocorre hoje contra os movi-

mentos sociais e setores que são contra política privatista e repressora para uni-

versidade de Rodas. 

18. Construção do Fórum Aberto pela Democratização da USP. 

 

ACESSO 

 

Recentemente foi aprovada a constitucionalidade das cotas étnico-raciais no STF e a 

PLC 180/2008, projeto que versa sobre as cotas nas universidades federais, no Senado. 

São vitórias de anos de luta do movimento negro e do movimento estudantil pelo acesso 

da população negra à universidade pública e deve ser aplicado nas universidades esta-

duais paulistas imediatamente.  

A aplicação imediata de cotas raciais e sociais na USP é uma necessidade vital para 

a democratização da universidade. Apenas uma universidade de fato pública, vivenciada 

e controlada pela população, será de fato livre e democrática. 

A população negra sofre ainda hoje as consequências de séculos de escravidão e 

opressão. O racismo persiste em nossa sociedade. Na USP, apenas 12% dos estudan-

tes são negros. Nos cursos mais tradicionais, esse número pode cair a menos de 1%. Os 

estudantes advindos de escolas públicas são também minoria na USP. Atualmente, ape-

nas 26% dos estudantes de nossa universidade não estudaram em colégios particulares.  

O vestibular é um verdadeiro filtro social, que mantém a população do lado de fora 

dos portões da USP. E a falta de políticas de permanência estudantil afasta ainda mais 

aqueles poucos que conseguem ultrapassar essa barreira. Uma universidade pública e 

democrática deveria viabilizar as mesmas condições e oportunidades a todos, garantindo 

que ninguém deixe de estudar ou atrase seus estudos por falta de dinheiro, moradia, 

transporte, alimentação ou materiais. 

 

19. Que a USP aplique, no mínimo, a PLC 180/2008, avançando na superação das limi-

tações deste projeto: 

 Garantir políticas de permanência para os estudantes cotistas! 

 Reserva de 34,7% (proporção de negros no estado de São Paulo, segundo o IB-
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GE) das vagas na USP para estudantes negros! 

 Reserva imediata de 0,1% (proporção de indígenas no estado de São Paulo, se-

gundo o IBGE) das vagas na USP para estudantes indígenas! 

 Desvinculação das cotas raciais e sociais, respeitando a reparação histórica à 

população negra e também o acesso à universidade pelos estudantes de esco-

las públicas! 

20. Ampliação de vagas e expansão de todos os cursos de graduação e pós-

graduação, em especial para o período noturno. 

21. Que o movimento estudantil construa um calendário de lutas pela aplicação de co-

tas raciais e sociais na USP, com: 

 Audiência pública com a reitoria sobre o tema 

 Construção de um ato na data do Conselho Universitário que discutirá o tema 

 Construção de um manifesto público por cotas na USP 

 Realização de debates nos cursos e campi sobre o tema 

 Construção de um calendário de atividades na ocasião do dia 20 de novembro 

(Dia da Consciência Negra) 

22. Que o movimento estudantil siga na construção da Frente Pró-Cotas Raciais da 

USP. 

23. Criação de uma Comissão Institucional de Ações Afirmativas da USP, responsável 

pelo acompanhamento da proposta, composta pelo Pró-Reitor de Graduação, por 

4 professores, 4 funcionários técnico-administrativos e 4 representantes discentes 

(2 da pós e 2 da graduação), que sejam membros do CO. 

24. Levar adiante discussões acerca do fim do vestibular 

25. Fim do vestibular com livre ingresso a universidade. 

26. Imediata adequação da quantidade de ônibus à demanda do campus, e não aos 

interesses das empresas de ônibus. Em substituição ao BUSP, retorno dos ônibus 

circulares da USP, totalmente gratuitos para qualquer pessoa, abertos à comuni-

dade e ligando a Cidade Universitária ao metrô Butantã! 

 

PROCESSOS E REPRESSÃO 

 

27. Pelo fim dos processos a estudantes e funcionários. Reincorporação imediata dos 

estudantes e funcionários expulsos e “eliminados”.  

28. Revogação do Regimento Disciplinar de 1972. 

29. Abaixo à repressão! 

30. Liberdade de manifestação artística e política. 

31. Reconhecer o fórum dos presos e processados políticos enquanto espaço legíti-

mo.  

32. Por uma grande campanha com uma ofensiva concentrada no mês de setembro 

(em que esta programada a conclusão dos processos que visam à eliminação de 

dezenas de estudantes e trabalhadores pela luta do ano passado). Que essa cam-

panha seja levada adiante pelo DCE armando todos os delegados com milhares de 
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materiais, denunciando o regimento de 72 e as comissões processantes inquisito-

riais. Com uma campanha visual de cartazes com os eixos – com atividades e de-

bates com os intelectuais que apoiam e; ou são testemunhas; organizar um grande 

festival com esses eixos com artistas que apoiam o movimento; chamar o ME da 

UNESP e da UNICAMP e UNIFESP a uma reunião urgente para organizar uma jorna-

da de luta contra os processos, perseguições e pela reintegração dos expulsos e 

demitidos. Contra a repressão nas federais. 

33. Não à proibição das festas e venda de bebida alcoólica nos campi. 

34. Realizar uma campanha específica com o tema “Um brinde à democracia”, com 

DCE, CAs e Atléticas. E uma festa unificada em outubro. 

35. Pela autonomia financeira e de espaços ao movimento estudantil e todas as suas 

entidades 

 

PERMANÊNCIA 

 

36. Garantia de permanência estudantil para todas e todos que precisam! Pelo aumen-

to dos auxílios sem contrapartida de rendimento acadêmico e das vagas no 

CRUSP; construção de moradia em todos os campi e democracia na gestão das 

moradias da capital e do interior. Devolução dos blocos F e G aos estudantes. 

37. Construção de creches e ampliação de vagas para filhos de estudantes, funcioná-

rios e professores. 

38. Adequação na estrutura e funcionamento dos bandejões à demanda real (estudar 

a necessidade de café da manhã e demais refeições aos finais de semana e feria-

dos em todos os campi). 

39. Ampliação dos horários de funcionamentos das bibliotecas (atendimento aos estu-

dantes do período noturno). 

40. Ampliação das bolsas, sem contrapartida de trabalho. Bolsas estudo no valor de 

um salário mínimo para todos estudantes de baixa renda! 

41. Mais creches, e creches em todos os campi, em período integral. 

42. Bolsa maternidade/paternidade por seis meses. 

43. Direito à licença maternidade nas bolsas existentes. 

44. Bolsa de caráter somente socioeconômico sem contrapartida. 

45. Punição a agressores sexistas que frequentam a moradia: nenhuma mulher deve 

deixar a moradia por sofrer violência! 

46. Construção de moradia nos campi de Lorena e da EACH. 

47. Construção de moradia adequada para pessoas com filh@s nos campi onde isso 

não existe, e ampliação nos campi onde existe. 

48. Contra a expulsão das moradias das mulheres que são mães. 

49. Flexibilização das regras da graduação para as mulheres que são mães. 

50. Contra a MP 520: Contra a terceirização dos Hospitais Universitários. Por um servi-
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ço de saúde que atenda à sociedade de forma universal, integral e com qualidade. 

51. Melhoria das UBAS e UBS das unidades e no HU, com plantões de ginecologistas. 

52. Contratação e treinamento de médic@s e outros funcionári@s para o atendimento 

nas UBAS e UBS das unidades e no HU à mulher, pensando as especificidades pa-

ra lésbicas, incluindo a contratação de mais ginecologistas, obstetrizes e equipes 

capacitadas para lidar com situações de violência. 

 

COMISSÃO DA VERDADE USP 

 

Relembrando a memória de Alexandre Vanucchi Leme, Iara Iavelberg, Ana Rosa 

Kucinski Silva e tantos outros desaparecidos, torturados e assassinados pela ditadura 

militar, defendemos a constituição e instalação de uma Comissão da Verdade na USP, 

dotada de autonomia e independência, destinada a examinar e esclarecer as graves vio-

lações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar, entre 31 de março de 

1964 e 15 de março de 1985. Entendemos que, para garantir seu papel histórico, a Co-

missão da Verdade da USP deverá ser composta por membros eleitos democraticamen-

te pelas três categorias da universidade e poderá receber testemunhos e informações, 

convocar pessoas a prestarem depoimento, além de requisitar documentos de todos os 

órgãos da universidade, ainda que classificados como sigilosos. E indique e lute pela pu-

nição de todos aqueles que foram coniventes com os crimes cometidos pela ditadura mi-

litar. A repressão que sobrevive na universidade hoje, punindo processando eliminando e 

demitindo estudantes, professores e funcionários é decorrência do mesmo decreto de 

72, construído durante a vigência do AI-5, Esse decreto continua em vigor, como um res-

quício da ditadura nos dias de hoje. 

 

SEGURANÇA 

 

53. Pela saída da PM dos campi da USP. Abaixo o plano de segurança de Rodas! Por 

um plano alternativo de segurança. 

54. Guarda universitária e comunitária, gerenciada por um fórum composto por estu-

dantes, funcionários e professores 

55. Reformulação da guarda universitária com treinamento para atender casos de vio-

lência, e contratação de mais mulheres, caráter preventivo e treinamento baseado 

no respeito aos direitos humanos e à diversidade de gênero, sexualidade e etnia. 

56. Melhor iluminação dos campi. 

57. Mais ônibus circulares, sendo seu acesso livre a qualquer pessoa, seja ela vincula-

da ou não à USP. 

58. Abrir o campus a toda população. Pela derrubada dos muros da USP, retirando i-

mediatamente as catracas do bandejão e demais; nem exigindo carteirinha nas 
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portarias ou nos circulares. 

59. Que a Universidade torne públicos os dados sobre violência, estupro, etc. e conta-

bilize como ocorrência do campus, além de averiguar se a agressão/estupro foi 

por lesbofobia e homofobia. 

60. Contra a violência e o assédio moral em todos os níveis. 

61. Organizar debates sobre segurança e a presença da PM nos campi nos campi com 

as entidades da universidade (movimentos estudantis, populares, associações de 

professores e funcionários). 

62. Que a luta contra a PM no Campus da USP seja uma luta pela desmilitarização da 

polícia também fora dos muros da universidade. 

 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

63. Contra a mercantilização e privatização do ensino já em curso na universidade, as 

diretrizes para a graduação e a reforma no regimento da pós-graduação.  

64. Por uma produção científica voltada às demandas da população. 

65. Que reformas curriculares sejam feitas pelos estudantes, funcionários e professo-

res. 

66. Pela valorização do curso de obstetrícia e das licenciaturas 

67. Pela contratação de professores necessários. Pela volta da regra do “gatilho auto-

mático” que garante a reposição de vagas, garantindo a contratação automática 

através de concurso publico. 

68. Por uma infraestrutura que garanta a qualidade do ensino (materiais, laboratórios, 

ginásios, salas de aula, etc.). 

69. Fim das fundações na universidade 

70. Que a extensão popular seja pautada e fortalecida nos espaços do movimento es-

tudantil. 

71. Por uma extensão emancipadora e não assistencialista, que realmente dialogue 

com as demandas das classes populares, que lute contra a hegemonia do conhe-

cimento “acadêmico” e contra a estrutura elitista de universidade, cuja produção 

de conhecimento se dá, quase sempre, orientada para o mercado.  

 

OPRESSÕES 

 

72. Pelo combate ao machismo, racismo e homofobia na universidade. Cobrar da uni-

versidade políticas de combate às opressões e de incentivo à diversidade. 

73. A universidade deve reconhecer a violência contra a mulher como um crime, to-

mando as providências necessárias para punir responsáveis. 

74. Que o anuário estatístico contenha dados sobre: gênero, raça/etnia, em todos os 

cursos, especificando níveis da pós graduação e titulações de professores 
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DEMOCRACIA NA USP! 
75. Estímulo ao debate sobre cotas e paridade para mulheres nas pesquisas, pós-

graduação e espaços de poder na universidade. 

76. Apoio ao Núcleo de Consciência Negra. Em defesa do espaço físico do Núcleo de 

Consciência Negra. 

77. Incorporação à campanha pela Casa de Cultura Negra na USP. 

 

OUTROS 

 

78. Não a esta Nova ECA da Reitoria! Pela permanência da Eca no seu espaço atual e 

por reestruturações pelos departamentos controladas pelas três categorias. Pela 

garantia dos espaços do CALC, ECAtletica, Sintusp, Adusp, CANIL, NCN.  

Eixo 3: Movimento Estudantil 

DATA DAS ELEIÇÕES DO DCE 

 

1. Manutenção da data da eleição para novembro de 2012 

 

ENTIDADES DO MOVIMENTO NACIONAL 

 

2. Que XI Congresso da USP reafirme as resoluções históricas do movimento estu-

dantil da USP. Que o DCE-Livre da USP, reconhecendo a influência que a UNE e a 

UEE ainda mantêm sobre os universitários, especialmente das pagas, construa os 

fóruns destas entidades. Trata-se de uma luta política programática, de combate 

ao atrelamento de entidades e movimentos ao governo federal e à política de sua 

direção majoritária. Reconhecemos suas diversas limitações, sustentadas, em 

grande parte, pela direção majoritária da entidade, que burocratiza e impede o po-

tencial de mobilização estudantil. 

 

MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS 

MAJORITARIEDADE OU PROPORCIONALIDADE DO DCE 

 

Considerando: 

Para que possamos democratizar a universidade, é necessário que o movimento e 

as entidades estudantis estejam fortalecidos. Sobretudo é preciso fortalecer o DCE. Nu-

ma universidade do tamanho da USP - com 7 campi, dezenas de cursos e milhares de 

estudantes – o DCE precisa ter um perfil político claro e uma organização fortalecida pa-

ra dar conta dos desafios colocados. 

As divergências internas de opinião no movimento estudantil são positivas para o 

movimento e devem ser expressas em seus fóruns - assembleias, CCAs e o próprio 
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MOVIMENTO ESTUDANTIL 
democrático, na verdade enfraquece nossa entidade e afasta os estudantes do movi-

mento estudantil. Dividindo simplesmente as cadeiras do DCE entre os grupos políticos 

que disputam a eleição, o DCE acabará tornando-se uma entidade desorganizada sem 

capacidade de intervenção política unificada. Como um espaço loteado entre os grupos 

políticos, o cenário de disputa de uma assembleia geral acabaria tornando-se o cotidiano 

de toda reunião de gestão do DCE, afastando os estudantes do dia-a-dia do movimento 

e colocando em risco o funcionamento da entidade.  

Resolvemos:  

3. Reafirmar o funcionamento majoritário da gestão para defender o movimento estu-

dantil e fortalecer o DCE. 

4. Que cada chapa para se inscrever tenha pelo menos 30% de mulheres em sua 

composição. 

 

CALENDÁRIO 

 

Setembro 2012: 

 

5. CCA a ser realizado em 16/09 

6. Incorporação ao ato das terceirizadas da União pelo pagamento dos direitos com 

campanha de cartazes convocando o ato e a efetivação sem concurso público no 

dia 27 de setembro 

7. Campanha os processos e eliminações com um boletim extraordinário do DCE so-

bre o assunto 

8. 20/09 – Ato na Faculdade de Direito em defesa dos processados 

 

Outubro de 2012 

9. Construção de um plebiscito com os temas: estatuinte, diretas para reitor e mu-

danças estatutárias propostas pela reitoria.   

 

Novembro de 2012 
10. Construção de um calendário de atividades na ocasião do dia 20 de novembro (Dia 

da Consciência Negra) 

Fevereiro 2013 

11. Organizar calourada com o tema “Pela Democratização da USP” com os eixos: 1) 

Diretas para reitor; 2) Estrutura de poder e estatuinte; 3) Cotas; 4) Repressão. 

12. Indicar a construção de um Congresso das três categorias para o primeiro semes-

tre desde 2013 para debater a Estatuinte e os processos sofridos por estudantes, 

funcionários e professores.  
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ACÚMULO 

Acúmulo (Resoluções não votadas) 
CONCEPÇÃO DE MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 
1. Pela autonomia do ME na sua dinâmica interna frente a quaisquer gestões gover-

namentais, reitorias, partidos ou organizações. 

2. Em defesa da autonomia sobre os espaços estudantis, pela independência finan-

ceira e política das entidades. 

3. Estimular que o DCE estabeleça e consolide relações com movimento sociais, do 

campo e da cidade, com as executivas de curso, e com cursinhos populares, na 

busca de fortalecer a luta pela educação pública em todos os níveis. Incentivar a 

articulação com as outras categorias da USP. 

4. Nos últimos meses, a reitoria tem realizado reuniões com representantes da chapa 

Reação, que concorreu às eleições para o DCE em 2012. Essas reuniões, que su-

postamente seriam um canal de diálogo entre a reitoria e os estudantes, não pas-

sam de uma política de deslegitimização do movimento estudantil e do DCE. O XI 

congresso dos estudantes da USP repudia essas reuniões, pois quem representa 

os estudantes da USP são suas entidades, CAs e DCE. 

 

FÓRUNS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DA USP 

 

5. Incentivar a realização de assembleias em diferentes locais, na capital e no interi-

or, para promover maior participação.   

6. Incentivar assembleias de campi antes das assembleias gerais. Que sejam promo-

vidos debates sobre as pautas antecipadamente e que se garanta a representativi-

dade dos campi do interior no fórum geral. 

7. Que as assembleias definam no início, seu tempo de duração e de falas. 

8. Que as assembleias gerais ordinárias devem ser convocadas com no mínimo duas 

semanas de antecedência conjuntamente com sua pauta. 

9. Valorizar e legitimar os fóruns do ME como assembleias e CCAs. 

10. Estimular a realização mensal de CCAs, buscando alternância de campus que vai 

sedia-lo. 

11. Valorizar e legitimar o CCA e os CAs como espaço não só deliberativo, mas formu-

lador de política do movimento estudantil. 

12. Realização de ENCAs no mínimo anuais. 

13. Incentivar que o próximo congresso seja no interior. 

14. Estimular que o próximo congresso debata temas relacionados à comunidade ex-

terna da USP 

 

ORGANIZAÇÃO, ESPAÇOS E COMUNICAÇÃO DO MOVIMENTO E ENTIDADES ES-

TUDANTIS 
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15. Estímulo a realização de reuniões periódicas da diretoria do DCE nos diferentes 

campi. 

16. Estimular a organização de CCAs por campi que possam debater e encaminhar so-

bre a política do DCE nestas localidades. 

17. Reconhecendo a importância da representação discente, entendemos que os re-

presentantes discentes têm o dever de participar dos colegiados. Consideramos a 

participação dos estudantes nos colegiados um instrumento de intervenção válido, 

apesar de lutarmos pela mudança da atual estrutura de poder. 

18. Estimular uma relatoria posterior por parte dos representantes discentes após a 

realização dos colegiados. Constituição de um espaço de debate que reúna os 

RDs. 

19. Por uma maior integração dos RDs e do restante do movimento estudantil e que 

suas atuações estejam atreladas aos fóruns do mesmo. Os RDs devem defender 

nos colegiados o acúmulo dos fóruns do movimento estudantil. 

20. Valorização das entidades de base (CAs). Que o DCE organize fóruns de debate, 

não deliberativos, como o EnCA, fortalecendo e incentivando também os centros 

acadêmicos a fazerem discussões em seus cursos, com pautas específicas e ge-

rais. 

21. Realização de festas do DCE em conjunto com CAs. 

22. Realização de atividades nos cursos em parceria com os CAs em especial no inte-

rior. 

23. Para realizar a independência financeira e política da entidade que as DAs e CAs 

contribuam financeiramente com o DCE, com valores definidos em CCA. 

24. GT para aproximação com movimentos sociais, cursinhos populares, entidades de 

bairro, para construção de mobilizações conjuntas. 

25. Que o movimento estudantil elabore um material informando a sociedade sobre 

nossas demandas e problemas. 

26. Trabalhar pontos mais importantes dos documentos da USP que estamos levan-

tando como problema de forma mais didática (charge e quadrinhos, por exemplo) e 

indicar a fonte para os estudantes lerem o documento integral (regimento da USP, 

estatuto da USP, decisões polemicas do CO e eleições para reitor e diretor). 

27. Realizações de eventos de caráter cultural que promovam encontro entre estudan-

tes de toda a USP e fora também, congregando sua diversidade e pluralidade. 

28. Organização de espaços de discussão não deliberativos mensais. 

29. Fortalecer os espaços de diálogo dentro dos cursos, como reuniões ordinárias e 

assembleias de curso. 

30. Não aos termos de permissão do uso de espaço estudantil que retira a autonomia 

política e financeira das entidades estudantis 

31. As entidades estudantis devem se articular com professores, funcionários e comu-

nidade externa para fazer um congresso da USP a fim de debatermos uma estatu-

inte paritária e outras mobilizações conjuntas. 

32. Construir um GT aberto para formular e registrar os debates sobre caráter da edu-

cação 
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OUTROS 

33. Que o dinheiro arrecadado da calourada de 2012 seja revertido para ajudar nos 

custos dos processos dos 73 presos políticos. 

34. Defesa da articulação conseguida no Comando Nacional de Greve para que se am-

plie para um fórum amplo e unificado do movimento nacional. 

35. Estimular uma política de memória do movimento pelo DCE. 

36. Que o movimento busque a união com a sociedade e deste modo, lute pela retirada 

dos muros da universidade a começar pelo muro da raia da USP Butantã. 

37. Construção de uma bateria do DCE. 

38. Que os cursos e CAs nomeiem CAs, salas, auditórios ou afins com nomes de mor-

tos e desaparecidos da USP e realize informações sobre a ditadura na USP. 

39. Repensar palavras de ordem para que tenham maior alcance (“Fora Rodas” e 

“Fora PM” que já estão saturados). 

40. Realizar atividades culturais nos espaços do movimento como teatro, grafite e ofi-

cina de estêncil. 

 

 

Nota do XI Congresso de Estudantes da USP em defesa do CAASO 

 

As entidades estudantis da USP-São Carlos, CAASO (Centro Acadêmico Armando 

de Salles Oliveira) e Secretarias Acadêmicas (entidades representativas de curso) estão 

ameaçadas por investidas do Ministério Público e da prefeitura do campus. Coloca-se 

em xeque  a autonomia estudantil e a legitimidade do espaço de vivência e confraterniza-

ção dos estudantes por meio de: proibição de venda, distribuição e consumo de bebidas 

alcoólicas; retirada dos arrendamentos do CAASO; e proibição de festas no campus. Va-

le lembrar que o CAASO, como a grande maioria dos Centros Acadêmicos da USP, 

foi conquistado com a luta dos estudantes, além de ser um espaço autônomo e re-

presentar os estudantes perante a USP-São Carlos, tem um papel fundamental de orga-

nizar os estudantes em torno de suas reivindicações, na luta de seus direitos e por uma 

Universidade mais democrática, fazendo com que nós sejamos protagonistas de sua 

construção. Contudo entendemos que esses ataques não são uma peculiaridade de São 

Carlos, mas sim uma política deliberada da Universidade em desarticular o movimento 

estudantil. Desta forma, o XI Congresso dos Estudantes da USP apoia e entende como 

fundamental a luta dos estudantes de São Carlos. 

 

Moção de repúdio aos processos políticos aos estudantes da Unifesp Guarulhos 

Nós, reunidos no XI Congresso dos estudantes da USP, vimos por meio desta moção 

repudiar os processos políticos contra os estudantes do campus Guarulhos da universi-

dade Federal de São Paulo que lutam desde 2007 em defesa da universidade pública, 

contra a precarização e mercatilização do ensino público. Entendemos a invasão da uni-

versidade pela PM e a perseguição política como ações contrárias a autonomia universi-

tária e ao direito de greve e manifestação. 


