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erem
vAi tEr ErEM! E sE rEClAMAr vão sEr dois!

Apesar da Copa do Mundo ameaçar até não ter EREM em 2014, tivemos DOIS! 
Se você não sabe o que é o EREM e quer saber como foi aqui tem uma palinha!
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planejamento
MorAdiA EstUdAntil

Muitos estudantes vêm de lon-
ge e caem de paraquedas na Vila 
Clementino e sua especulação 
imobiliária. Mas um dos pilares 
da assistência estudantil é a mo-
radia. O que acontece na Unifesp?
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raio x
rAio x UnifEsP

Já ouviu falar do RXUNIFESP? 
Entenda como se deu a criação 
do movimento, porquê e um pou-
co do que já fez na Unifesp, além 
do potencial do que pode fazer!
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QUEstão do tErrEno
Afinal? A quantas anda a questão dos ter-

renos estudantis da DCE e atlética? Por que 
não sentimos o "gostinho da vitória"? Uma 
exposição do processo e a análise do porque 
fracassou.

greves
grEvEs 2014

Além da copa do mundo e 
das eleições, as mobilizações dos 
trabalhadores também tiveram 
grande repercussão em 2014. 
Como isso influencia a vida de 
estudante de medicina?
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bandex

"BoAtos"? PrAE rEtirA r.U. Aos fins dE sEMAnA
Acusando os estudantes de espalharem o "boato" de que o RU seria fechado aos 

finais de semana, PRAE o concretiza para nos ensinar mais uma vez o seu papel de 
racionar o dinheiro público pra cima da assistência estudantil. 
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visita do mec
dEMAgogiA notA 5, PEdAgogiA notA 1

MEC dá nota máxima para a Unifesp. E você? Acha que está tudo lindo e nada 
mais pode ser melhor? Os pesos, medidas e consequências dessas avaliações.
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dossiê prae
CUidAdo! sEUs sonhos PodEM virAr rEAlidAdE!

Conheça a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sua criação, e o (de)serviço que 
vem prestando aos estudantes.
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4º ano
CArtA ABErtA

O 4º ano: somatório de todos 
os problemas da graduação. Alu-
nos da turma 79 expressam sua 
insatisfação e contam o que mo-
tivou suas ações.
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E mais...
CAPB na História CLEV-Unifesp Crônica Hora da EsfingePoema
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PUblICADO DESDE 1933 • UNIFESP - CAPb

Equipe de Jornalismo
Amarilis Maldonado (80) • Bruno Fialho (81)
Fábio Marmirolli (82) • Gabriel Blinder (79) 

Heitor José (82) • Jackeline Neves (81) 
Lucas Carlini (80) • Marco Aurélio (80)  
Simone Kakubo (81) • Yago Baldin (80)

Participe você também das nossas 
edições!

Envie sua crônica, charge, sinopse, 
crítica, quadrinho, poema, sugestão etc 
e tals para o email da gestão. Seu texto 
pode ser publicada na próxima edição do 
bíceps ou do barrettinho!

E-mail: gestãocapb@gmail.com

Facebook: Capb Unifesp

Página (facebook): CAPB Unifesp

Blog: www.capbunifesp.wordpress.com

• • • Centro Acadêmico Pereira Barreto • • •
•

ParticiPe das reuniões
As reuniões  do CAPb ocorrem toda

SEgunda-FEira
na hora do almoço, das

12 às 14hs,
na nossa  sala no 
Prédio do DCE.

Todos os estudantes de Medicina presentes na reunião têm direito à voz e 
voto, independente do ano da graduação que estão cursando ou de perten-

cerem à gestão do centro acadêmico.

Em 2014 completamos 50 anos do golpe civil-militar no brasil. Aqui 
no CAPb fizemos uma semana sobre o evento, na qual assistimos filmes, 
debatemos, conversamos com um ex-preso político e entendemos um 
pouco mais sobre o assunto, quebrando alguns mitos: por exemplo, vi-

mos a relação dos EUA com o golpe, o papel dos empresários em bancar 
os militares e a destruição da organização dos trabalhadores. 
Como estudamos o passado para melhor conseguirmos mudar o 

presente e forjar um futuro mais justo, também denunciamos os crimes 
ocorridos na UNIFESP. Portanto, reproduzimos a seguir na íntegra, os 
panfletos que distribuímos em um evento da faculdade (Comissão da 

Verdade na Unifesp) no final de 2013.
•

CApb nA históriA
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Aqui ninguém estuda nos finais 
de semana?

E quem não pode comprar todos 
os livros e estudar no fds em 

casa?
E se todos os 1500 alunos 

quisessem estudar com 155 
cadeiras e 102 armários na 

biblac?
Chegou e não tinha armário?

A sua chave também abre outro 
armário?

Se sujeitou a uma edição do 
século passado porque as novas 
não existem ou são raríssimas?
Já imaginou se todos os alunos 

pegassem seus 3 livros?
A semana na UNIFESP tem 6 

dias?

A hora da esfinge...

porque não à bireme?
Raio X Unifesp

São três andares de livros e teses em 
estantes intocadas até mesmo pelos do-
centes, que dirá pelos alunos. O Centro 
latino Americano e do Caribe de Informa-
ção em Ciências da Saúde, da OMS, subiu 
na biblac e a empurrou para o porão. Em 
tempos como o que vivemos, é muito 
difícil acreditar que personalidades da 
ciência latino-americana frequentem a 
bIREME ao invés de usar a internet. Mas 

seria um prazer abriga-la se a UNIFESP 
esbanjasse espaço, que sabemos não ser 
o caso. Consome um espaço maior que 
a biblac, poderia ser preenchido por alu-
nos e livros usados por estes, salas de es-
tudo coletivo para falar em voz alta, sala 
de xerox, e não corredores vazios com 
estantes de livros intocados. Além disso 
consome funcionários, um dos motivos 
pelos quais a biblioteca não funciona por 

mais tempo e nem aos finais de semana. 
Há um velho projeto de digitalizar todo o 
acervo da bIREME e tirar ela de lá, mas 
como já estamos acostumados, o projeto 
anda a passos bem lentos, quando não 
anda para trás. Mais uma vez somos víti-
mas da enrolação e pagamos com condi-
ções de estudo que poderiam ser muito 
melhores. •

morAdiA estudAntil: VelhAs notíCiAs
Anônimo

“Assim marchou o Velho, 
transvestido de Novo,

Mas em cortejo triunfal levava 
consigo o Novo 

[e o exibia como Velho]
O Novo ia preso em ferros e 

coberto de trapos;
 estes permitiam ver o vigor de 

seus membros.”
(Bertold Brecht – A parada do velho 

novo.)

As moradias estudantis fazem par-
te, dentro do estatuto das institui-

ções públicas, das políticas 
de assistência estudantil, 
sendo um dos principais 
pontos na garantia de per-
manência dos estudantes 
nos estudos. Uma grande 
parcela dos estudantes 
da Universidade Pública 
migram de outras cidades, 
posto que as universidades federais e es-

taduais costumam se concentrar nas ca-
pitais, com o completo abandono da pró-

pria instituição. É uma 
grande causa de evasão 
universitária a falta con-
dições financeiras, morar 
longe e de forma inde-
pendente da família. De 
que adianta projetos de 
ampliação de vagas uni-
versitárias aos moldes 

REUNI sem pensar na assistência a esses 

"(...) Fomos 
escutados? 

Não!"



estudantes?  Por esse e por outros mo-
tivos, estudantes de universidades fede-
rais e estaduais tocam uma luta árdua em 
defesa da moradia.

Em 2012, os estudantes da UNIFESP 
pararam em greve e as pautas estudantis 
centravam-se na demanda por amplia-
ção de  assistências e qualificação das já 
existentes: bandeijão, biblioteca,mora-
dia... ludibriaram-nos com uma eleição 
de Reitoria, vitoriosa 
uma chapa que pro-
metia implementar 
uma política ampla de 
auxílio e permanên-
cia. E assim, findava a 
mobilização dos estu-
dantes do Campus São 
Paulo e da Unifesp.  

Implementaram 
comissões e subcomis-
sões, e a cada reunião 
justificando porquê a moradia não saia 
de utopias no papel e porque deveria ser 
em Santo Amaro.  A proposta da moradia 
estudantil em Santo Amaro não é nova, 
já existia desde a greve de 2012, mas 
Santo Amaro surgiu como uma campus 
para extensão. Um movimento da popu-
lação local por um campus universitário 
fez com que, por decreto federal, o terre-
no fosse para a Unifesp construir tal cam-
pus, e não uma moradia para estudantes 

da Vila Clementino. 
 Os representantes estudantis da 

Comissão da Moradia Estudantil reuniu 
diversos dados para argumentarem que 
a moradia era necessária, mas que devia 
ser na Vila Clementino e não em Santo 
Amaro (vide carta anexada). Fomos es-
cutados? Não! Como a reitoria se elegeu 
com a promessa de construir a moradia 
aos estudantes, além das justificativas de 

sempre que falta 
verba, plano dire-
tor, a necessidade 
de cumprir metas 
a qualquer custo 
também se faz pre-
sente. 

Em regime de 
votação na Assem-
bleia do Campus 
, os estudantes se 
mostraram a fa-

vor por unanimidade pela construção de 
Moradia Estudantil no Campus São Paulo 
da Unifesp na Vila Clementino. Mas você 
pode perguntar: E daí que votamos pra 
isso? Como podemos conquistar essa 
moradia na Vila clementino? A resposta 
é a mesma para diversos problemas da 
precarização da universidade: nos mobi-
lizando e lutando! Deixo alguns exemplos 
de lutas estudantis bem sucedidas:

uniCaMP, 1989: Os estudantes ocu-

param e moraram no Ciclo básico 1. O 
movimento TAbA lutou pela construção 
da moradia estudantil, conquistada após 
dois anos de ocupação;

uFSM, 1968: Conquistaram a Casa do 
Estudante universitário em 68, mas man-
tiveram a mobilização para questionar a 
presença das estruturas dos “escombros” 
inacabados pela velha “falta” de verbas e 
os “porquês” de tão poucas vagas. Na dé-
cada de 70, mulheres ocuparam quartos 
para questionar porquê apenas homens 
moravam lá, conquistaram assim, uma 
moradia mista. Desde então, conquista-
ram ampliação de diversos blocos de mo-
radia com greves e ocupações.

CruSP, 1963: Construídos 12 blocos 
de moradia , mas os prédios iriam servir 
para abrigar atletas dos jogos pan-ame-
ricanos, em 1963, e depois se tornariam 
moradia estudantil. Tudo foi arquitetado 
e pensado para isso. Com espaços de 
vivência e tudo mais. Mas no final dos 
jogos a reitoria deixa o CRUSP fechado. 
Aí tem início a luta dos estudantes para 
conquistar esse espaço. Em 68 , são pre-
sos 800 moradores e fechada a moradia 
pelos  golpistas de 64, reaberta dez anos 
depois . 

 Resumo da carta dos representantes 
discentes na Comissão de Moradia aos 
demais participantes da comissão: 
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Ressaltaremos aqui nossas considerações e dados 
que justificam o posicionamento estudantil con-

trário à construção da moradia no local citado, e reafirmam 
a necessidade de uma construção da moradia estudantil na 
Vila Clementino:

1. Distância aliada à falta de transporte público de 
qualidade:

A distância entre a “Rua botucatu 740 Vila Clementino” 
até o endereço da proposta atual, tomando como referência 
o endereço “Avenida Padre José Maria 545 Santo Amaro” é 
de no mínimo 12km, considerando o ônibus como principal 
meio de transporte.

O metrô existente (Santo Amaro linha 05 lilás) atual-
mente não possui integração com a linha azul (Santa Cruz) 
mais próxima, atualmente, do campus universitário Vila Cle-
mentino. Assim, o estudante tem duas opções de desloca-
mento (pagas por ele próprio):

● Ônibus: trajeto é feito, no mínimo, em 50 minutos (ex-
cluindo o trânsito urbano) tomando-se como base o horário 
de chegada no campus Vila Clementino às 8h,  início das au-
las;

● Metrô: A integração da linha 5 lilás Metrô com a linha 
1azul Metrô (bem como a finalização das construções das 
estações Santa Cruz e Vila Clementino/Hospital São Paulo) 
está prevista para entrar em funcionamento em 2015. O 
Metrô publicou uma nota e aumentou a data da entrega da 
expansão para 2016. logo, diante do real atraso e incidentes 
das obras, não se pode afirmar que a integração das linhas 
lilás e azul estará finalizada em 2016.

Portanto, concluímos que a distância é prejudicial aos 
alunos . Por fim, ainda teremos o gasto pessoal de cada mo-
rador: tendo como base o vale-transporte estudantil (uma 
passagem de ida e volta, no mínimo, por dia), o estudante 
terá um gasto médio de R$3,00 X 22 dias úteis = R$66,00. 

São Paulo, 19 de agosto de 2014,
(editado em 26 de agosto de 2014).

"(...) Ludibriaram-nos 
com uma eleição de 
Reitoria, vitoriosa uma 
chapa que prometia im-
plementar uma política 
ampla de auxílio e per-
manência"
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Estes estudantes devem usufruir do transporte público em 
seu horário de funcionamento (geralmente, das 4h30 0h00). 
No entanto, considerando a particularidade do campus SP 
(campus de cursos da área da saúde, onde diversos alunos 
realizam plantões e atividades no hospital, sem horário fixo 
para saírem), até mesmo o deslocamento do estudante é 
prejudicado. Coloca-se o questionamento: na ausência do 
transporte público, como o estudante voltaria para a mora-
dia estudantil? a universidade garante a integridade física e 
a segurança de um estudante do campus SP no seu retorno 
fora da faixa de horário de funcionamento dos transportes 
citados acima?

2. Integração entre os cursos e melhor aproveita-
mento dos espaços estudantis:

A proposta de construção de uma moradia na Vila Clemen-
tino é justamente possibilitar a maior integração dos alunos, 
favorecendo o fortalecimento dos diversos vínculos possíveis 
(aluno-Escola, aluno-Universidade, aluno-aluno, aluno-espa-
ços estudantis, etc); bem como viabilizar o aproveitamento 
dos espaços estudantis disponíveis (biblioteca, restaurante 
universitário, casinha do aluno, Atlética, centros acadêmicos, 
laboratórios de pesquisa, entre outros) a fim de que o aluno 
realmente viva o ambiente universitário, rompendo com o 
espaço único da sala de aula.

A ideia é que o aluno possa interagir com o bairro onde es-
tuda e mora, e evite grandes deslocamentos que lhe conso-
mem tempo onde nada pode realizar. Prezamos que o estu-
dante possa estudar na biblioteca de sua Universidade, faça 
suas refeições interagindo com outros alunos no restaurante 
universitário, consiga dar prosseguimento nos seus projetos 
extracurriculares (iniciações científicas e outros), pratique 
uma atividade física na Atlética da Universidade, não corra 
riscos desnecessários no seu trajeto moradia-Universidade e 
não perca integrações entre os cursos por restrições de horá-
rios do transporte público.

3. Condições socioeconômicas dos estudantes do 
campus SP X preço abusivo de aluguéis na Vila Clemen-
tino:

No mapeamento dos auxílios PAPE divulgados pela PRAE, 
nota-se que, apenas no ano de 2013, 134 estudantes recebe-
ram o auxílio. Destes 134, 75 são ingressantes em 2013. No 
ano de 2013, ingressaram 304 alunos. Logo 24,67% (75/304) 
dos ingressantes conseguiram auxílio PaPE. Na consulta ao 
site da PRAE, encontra-se que o maior valor pago pelo auxí-
lio PAPE é de atuais R$746,00 (para estudantes que se en-
contram no Perfil I de extrema vulnerabilidade econômica). 
Também encontra-se os valores separados para auxílio trans-
porte R$ 160,00, auxilio moradia R$ 346,00 e auxílio alimen-
tação R$ 213,00. logo, o estudante deve garantir, com o valor 
máximo de R$746,00, seus custos com moradia, alimentação 
e transporte.

buscou-se o valor de alguns aluguéis na Vila Clementino, 
a fim de que possamos avaliar outros critérios de situação 

econômica (estudantes que não se encaixam nos quadros 
de vulnerabilidade econômica do auxílio PAPE, mas não tem 
condições pessoais nem familiares de arcar com o aluguel de 
um imóvel para residência nos arredores da Universidade).

No entanto, realizamos conversas informais em nossos 
cursos e, somado aos valores encontrados dos aluguéis na 
Vila Clementino + gastos com alimentação nos arredores 
+ gastos com transporte, certamente mais que 75 alunos 
precisariam de moradia estudantil no campus SP (VIlA ClE-
MENTINO),e uma moradia que reduzisse seus custos com 
alimentação (construção na Vila Clementino = gastos com 
restaurante universitário  R$2,50 por refeição), transporte 
(construção na Vila Clementino = gasto zero com transporte) 
e atividades extracurriculares (construção na Vila Clementi-
no = local próprio para estudo (biblioteca), local próprio para 
prática de atividade física (Atlética), local próprio para pes-
quisas (laboratórios), local próprio para integração entre os 
cursos (DCE e Centros Acadêmicos).

Por fim, ressalta-se a questão da segurança do terreno 
disponibilizado em Santo Amaro, que se localiza próximo à 
Unidade de Extensão Unifesp Santo Amaro. Os cursos de 
Tecnologias mantinham um excelente projeto de extensão 
no local, chamado HD Herança Digital, curso de informática 
básica e inclusão digital para população de baixa renda. No 
entanto, devido a sucessivos roubos (onde foram levados 
absolutamente todos os equipamentos necessários à ma-
nutenção do curso), o projeto acabou. Na primeira tentati-
va de roubo, onde diversos equipamentos foram perdidos, a 
coordenação do projeto avisou a Universidade sobre o fato, 
e não teve uma retorno sobre a questão da segurança. Algu-
mas semanas depois do relato, a Unidade foi assaltada pela 
segunda vez, e o restante dos equipamentos foram levados. 
Assim, com a expansão da linha 5 lilás do Metrô (que au-
mentará o número de pessoas circulantes nos arredores), o 
terminal Santo Amaro (com um grande número de pessoas 
circulantes diariamente) próximo, e os diversos relatos sobre 
roubos e furtos, quais serão as medidas de segurança imple-
mentadas e supervisionadas pela Universidade? Quais medi-
das de segurança os alunos poderão se valer no seu trajeto 
Universidade-Moradia? Quem garantirá a integridade física 
dos estudantes neste trajeto? E, por consequência, reitera-
mos o nosso questionamento inicial, e que esperamos ser 
levado em consideração e aberto para discussão: a quem 
não interessa a construção da moradia ESTUDANTIl na ViLa 
CLEMEnTino?

Atenciosamente,

Centros Acadêmicos CAlP, CAPb, CAAb, CATS e CAF. • 



nos dias 4 e 5 de Agosto deste 
ano, a gloriosa Escola Paulista de 

Medicina recebeu duas avaliadoras do 
Ministério de Educação e Cultura  (MEC) 
para uma visita de “Reconhecimento e 
Renovação de Reconhecimento de Cur-
so”. Nunca na história da cidade de São 
Paulo uma faculdade de medicina havia 
sido submetida a tal procedimento, visto 
que são todas reconhecidas no mercado 
e têm prestígio incontestável nos me-
lhores hospitais privados do país e em 
congressos de especialistas no brasil e 
no mundo. Por que a EPM e por que ago-
ra? Dizem as más 
línguas que é por 
ter recebido em 
2013 o 1º lugar no 
Ranking Universitá-
rio da Folha (RUF) 
para faculdades de 
medicina, o que a 
tornaria a melhor 
federal do país. Si-
gamos aos fatos.

A dupla de ava-
liadoras foi rece-
bida num leitão 
da Cunha lotado. 
Nosso anfiteatro de 
gala estava repleto de docentes, que mis-
teriosamente não chegaram atrasados 
e nem estavam em congresso, consulta, 
cirurgia, trânsito ou deixaram de ser avi-
sados da reunião pela secretária da disci-
plina. Isso causou uma ótima impressão 
nas avaliadoras, segundo as próprias. Na 
sequência, elas passaram por uma agen-
da de eventos. Analisaram documentos, 
como plano pedagógico de curso (PPC) 
e currículo; conheceram a infraestrutura 
de ensino, como a biblioteca, prédio de 
anfiteatros (o EAD entra nessa categoria, 
para os que não sabem) e Hospitais São 
Paulo e Vila Maria (com preceptores, que 
misteriosamente estavam lá); e, por fim, 
reuniram-se com um grupo seleto de do-
centes e, em separado, outro de alunos.

Na avaliação fica claro que da nossa 
conhecida excelência em pesquisa vem, 
primeiramente, da redação dos projetos 
científicos. A avaliação do MEC começa 
numa apresentação geral da faculdade, 
baseada em documentos enviados por 

nós mesmos. 
“O atual PPC [plano pedagógico de 

curso] propõe a formação do médico 
generalista num modelo de ensino con-
textualizado, com inserção do estudante 
na comunidade e na realidade da prática 
profissional desde o início do curso, ma-
triz curricular estruturada por módulos 
temáticos que buscam a interdiscipli-
naridade através da integração vertical 
e horizontal dos conteúdos dentro dos 
princípios do SUS. Realiza atividades te-
óricas para turmas de 15-30 alunos, prá-
ticas em laboratórios e discussões para 

grupos de 10 alunos, 
prática profissional 
ou estágio curricular 
para grupos de até 05 
alunos/preceptor nas 
UbS/USF e de até 06 
alunos/preceptor nas 
enfermarias.”

Nossos “Métodos” 
foram muito bem de-
senhados, está tudo 
maravilhoso. No en-
tanto, sabemos que 
só é assim no papel. 
Talvez por conta de 
nossos “Materiais” de 

ensino: docentes, infraestrutura e alunos.
“O curso conta com corpo docente al-

tamente qualificado: 91 % dos docentes 
possuem titulação de doutor, 97% são 
contratados em regime integral e mais 
de 70 % possuem mais de cinco anos de 
experiência profissional. O curso dispõe 
de muito boa infraestrutura física.”

Nossos professores têm títulos advin-
dos de pesquisa (não de ensino) e está 
escrito que estão contratados em dedi-
cação exclusiva. Regime integral significa 
40 horas semanais, mais ou menos 8 ho-
ras de segunda à sexta, e o resto da piada 
abstenho-me de explicar, se não perde a 
graça. Por “[...] muito boa infraestrutura 
física”, entende-se biblioteca, restauran-
te universitário, espaços de convivência 
e moradia universitária etc. Os alunos, o 
último pé da tríade, foram pouquíssimo 
citados. A reunião de discentes com as 
avaliadoras foi produtiva, apesar de con-
tar com pouco tempo. Dela saiu somente 
esse comentário no documento inteiro: 

“alunos reclamaram do Wi-Fi”. 
A avaliação depois segue a 3 domínios, 

graduados de 0 a 5 pontos: organização 
didático-pedagógica; corpo docente e 
tutorial; infraestrutura. Cada domínio, 
contendo tópicos que receberam notas 
de 0 a 5, foi sumarizado em relatório par-
cial. As fontes para avaliação, segundo 
escrito no relatório de avaliação, foram 

“Plano de Desenvolvimento Institucional, 
Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes 
Curriculares Nacionais, quando houver, 
e Formulário Eletrônico preenchido pela 
IES no e-MEC.” Todos esses textos foram 
escritos pela nossa IES, Instituição de En-
sino Superior, como dito, magnífica em 
escrever artigos.

Comentar cada domínio e tópico seria 
matéria para um texto mais longo. A ava-
liação é de leitura rápida e o CAPb possui 
a cópia na íntegra para os interessados. 
Encurtando a análise, a soma dos nossos 
documentos e a boa impressão passada 
pelos docentes às avaliadoras, deu-nos a 
nota 5. 

Sim, estão colocadas algumas poucas 
críticas à EPM. Contudo, o tom geral é 
de excelência, palavra que adoram usar 
aqui. O medo da prova, coisa que os pro-
fessores daqui tanto gostam, sumiu ao 
receberem a nota máxima. A nota 4,67, 
carinhosamente arredondada para 5, fez 
esquecer a importância pedagógica dos 
instrumentos de avaliação, que é encon-
trar as falhas de um curso e corrigi-las.

Ao receberem o resultado, nossos bu-
rocráticos docentes trocaram as fraldas, 
cheias pela ansiedade, tiraram o rabo de 
dentro das pernas, levantaram seus na-
rizes, estufaram seus peitos e gritaram a 
nota 5 pelos corredores como em final 
de Copa. A maioria esqueceu-se de ler o 
relatório completo. Os que leram, prova-
velmente apagaram inconscientemente 
uma das partes mais importantes e des-
toantes do documento, nossa única nota 
1. O tópico era “Núcleo de apoio pedagó-
gico e experiência docente”. • 

demAgogiA notA 5, pedAgogiA notA 1
EPM é 5 EstrElas na visita do MEC

Gabriel Blinder  (79)

"(...) Nossos 
'Métodos' foram 
muito bem 
desenhados, está 
tudo maravilhoso. 
No entanto, 
sabemos que só é 
assim no papel. "
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Nascida do ideal de formar grandes médicos, a 
fundação da Escola Paulista de Medicina (EPM), 

em 1933, reuniu professores descontentes com o conser-
vadorismo da Faculdade de Medicina da USP. Em pouco 
tempo, nomes como Octavio de Carvalho, Jairo Ramos, 
lemos Torres, Ribeiro do Valle e leal Prado conseguiram 
tornar conhecida a “Escolinha”, pobre em infraestrutura, 
mas movida pela vontade de ensinar desses mestres. Ao 
longo dos anos, a EPM foi crescendo em recursos e pres-
tígio, sem perder sua característica progressista: foi a pri-
meira a fazer pesquisas com maconha no país, criou uma 
disciplina de Acupuntura que hoje é a mais reconhecida 
no Ocidente, capitaneou diversas mudanças nos currículos 
dos cursos de medicina do brasil. Por isso, a Escola Paulis-
ta de Medicina é conhecida como centro de excelência e 
inovação local e internacionalmente. No entanto, olhando 
de dentro dos muros, a fama que temos não parece con-
dizer com a realidade. E a sensação que temos é que o 
produto que venderam antes de entrarmos na faculdade 
veio com defeito. Por exemplo, infraestrutura sucateada, 
escassez de espaços de convivência, currículo antiquado, 
docentes com muitas faltas e atrasos (mais interessados 
em suas pesquisas e consultórios do que com o ensino), 
aulas sem didática, falta de vínculo docente-discente etc. 

Para mostrar nossa insatisfação, começamos a denun-
ciar os problemas que vivenciamos no início da faculdade. 
Com o tempo, fomos descobrindo as vias para reclamar-
mos e, enfim, sermos ouvidos. Ao chegarmos ao 4o ano, a 
situação ficou insustentável. Os problemas elencados aci-
ma ficaram mais marcantes, pois além de notarmos que 
eles só cresceram ao longo da faculdade, ficou claro que as 
nossas críticas e reclamações sobre os anos anteriores não 
haviam surtido nenhuma mudança. Assim, ficou patente a 
necessidade de um ato mais radical para chamar atenção.

No 4o ano, passamos em pequenos grupos por um ro-
dízio de blocos de especialidades de 1 mês de duração. 
Um exemplo de bloco seria o de sistema cardiovascular, 
composto por cardiologia, cirurgias cardíaca e vascular e 
radiologia e patologia específicas à área. Há, porém duas 
exceções à regra: anestesiologia e oftalmologia são dadas 
em apenas 1 semana cada e para a turma inteira. As disci-
plinas precisam fazer mágica, já que o conteúdo a ser dado 
é muito maior do que o tempo disponível. O resultado é 
uma enxurrada de aulas, com pouca preocupação em en-
sinar e mais ênfase em seguir o protocolo e conseguir dar 
uma quantidade absurda de aulas em pouco tempo. Che-
gamos a ter 9 aulas em alguns dias dessa semana, com te-
mas super específicos, professores desmotivados, alunos 
sem capacidade mental para absorver tanta informação e 
o que dirá tempo para estudar em casa. Esses cursos são 
uma síntese dos blocos de especialidades e, também, do 
resto da graduação. O curso acaba se tornando uma dupla 
enganação: os professores fingem que ensinam, os alunos 

fingem que aprendem e fazem a prova para se verem livres 
do problema. O interesse é passar por cima de mais uma 
das obrigatoriedades incabíveis do curso e seguir em frente.

Nós, já muito insatisfeitos com os cursos decidimos protes-
tar para conseguirmos ser ouvidos pelos docentes. A forma 
que optamos para realizar isso foi por meio da não realização 
da prova final desses cursos. Informamos nossa decisão aos 
coordenadores de cada disciplina um dia antes das provas 
e recebemos seu apoio, pois eles também estavam descon-
tentes, para não dizer ofendidos, por terem um período tão 
enxuto para ensinarem suas especialidades. Além das provas 
em branco, enviamos uma carta com cópia ao diretor da Es-
cola Paulista de Medicina, ao coordenador do curso médico 
e a coordenadora da subcomissão de 3º e 4º ano informan-
do-lhes o motivo da nossa decisão e pedindo uma reunião 
para que conversássemos sobre a má qualidade da gradua-
ção, com o propósito de se obter uma melhoria no ensino.

Porém, preocupados com o fechamento das notas, os 
coordenadores de anestesiologia e oftalmologia esquece-
ram do principal motivo da reeinvindicação e se focaram em 
aplicar uma prova, o que acabou sendo o principal – e pra-
ticamente o único – assunto abordado nas reuniões com os 
departamentos. Deve ficar claro que não nos negamos, em 
nenhum momento, a realizar uma avaliação. Por isso sugeri-
mos que a avaliação fosse feita em cima de uma apostila de 
cada disciplina feita por nós e voltada aos alunos que pas-
sariam pela mesma situação no ano seguinte. As disciplinas 
pediram que nós fizéssemos e entregássemos as apostilas a 
eles, que avaliariam sua qualidade. Porém ela foi aceita par-
cialmente pela oftalmologia e completamente rejeitada pela 
anestesiologia. Como a pressão continuou forte a cerca de 
realizar a prova, decidimos realizá-la mediante uma proposta 
de melhoria do curso para os anos seguintes. Tentando desse 
meio resgatar o foco que nos motivou a iniciar esse protesto. 
Foram feitas propostas e esperamos que elas sejam cumpri-
das para os futuros alunos e ampliadas em vários aspectos. 

Por isso, podemos dizer que o saldo dessa experiência 
não foi negativo. Porém para que isso tenha o destaque 
que merece, esperamos que todos os alunos e profes-
sors entendam a situação e exigam melhorias para con-
seguirmos ter uma graduação de excelente qualidade.

O produto que compramos ao entrar aqui veio com 
defeitos, mas acreditamos que juntos podemos recons-
truí-lo. Se alunos e professores se unirem genuinamente 
em torno desse ideal, ganha a Escola Paulista de Medi-
cina. Só assim poderemos novamente ser chamados de 
“Escola” e ter orgulho de pertencermos a essa instituição.

Gratos e esperançosos, 

Turma 79

•

 Carta aberta - Turma 79
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relAto de interCâmbio
Marco Aurélio (80)

desde 2013, a Comissão local de 
Estágios e Vivências (Clev – UNI-

FESP) começou a enviar e receber alunos 
intercambistas de várias partes do mun-
do. Acreditamos que essa troca é muito 
importante para nossa universidade, que 
não apresenta grandes 
oportunidades institu-
cionais de estudo no ex-
terior.

 Já recebemos 
pessoas da Dinamarca, 
do Peru, do Irã e do Egito 
e planejamos trazer mais 
pessoas de todos os luga-
res do globo. bem como 
pretendemos criar opor-
tunidades para quem qui-
ser viajar para os mais di-
ferentes cantos do mundo 
e aprender um pouco mais 
sobre a cultura e a medicina 
local.

 Colocamos aqui dois 
relatos de viagem, o primeiro 
da aluna larissa Celiberto Re-
nosto que foi para a Polônia e o segundo 
do aluno Matheus Ghossain barbosa que 
foi para a República Tcheca.

larissa: “Fui para a Polônia pela IFM-
SA em julho/2013 e gostei muito dessa 
experiência, tanto no sentido pessoal, 
como no cultural, social e profissional. 
Foi a primeira vez na vida que viagem 
de avião e, também, totalmente sozinha 
para um lugar desconhecido.

Eu era estudante do quarto ano de 
medicina e achei importante saber um 
pouco do funcionamento do sistema de 
saúde de outro país. Vi que lá eles têm 
uma estrutura melhor, mas também têm 
problemas, como filas de pacientes na 
recepção e alguns pacientes que des-
respeitam ou não valorizam o papel do 
médico.

Fiquei em uma cidade pequena, cha-
mada Katowice, hospedada em um dor-
mitório da Faculdade de Medicina de lá. 
Todos os intercambistas ficaram no mes-
mo andar e foi bem interessante conhe-
cer culturas diferentes através das novas 
amizades que foram se formando. No 
meu quarto estavam 2 brasileiras, da FA-
MEMA, o que me permitiu não me sentir 
tão longe de casa, mesmo as conhecen-

do apenas no terceiro dia em que estava 
lá. Havia mais um brasileiro, da UNICAMP, 
no nosso dormitório.

Escolhi a disciplina de Oftalmologia 
porque não tinha visto quase 

nada ainda na faculdade sobre 
isso. Meu estágio foi no Hospital de Ce-
glana, que ficava em um bairro há 20 min 
de ônibus, saindo de um ponto perto 
(quase em frente) do dormitório. 

Era um hospital apenas de Oftalmo-
logia: no subsolo era o PS; no primeiro 
andar a recepção, o setor de Oftalmolo-
gia infantil e uma parte dos exames dos 
adultos; no segundo andar o centro cirúr-
gico; no terceiro andar a sala dos médi-
cos e os quartos de internação, com uma 
parte de exames adultos também. Todos 
os dias, eu me en-
contrava com o 
Doctor Rokicki no 
terceiro andar as 
8h30 e ele dizia 
para que andar/se-
tor eu iria naquele 
dia e saía perto das 
13hs, chegando a 
tempo para o al-
moço servido nos 
dormitórios, o qual 
tínhamos direito 
de segunda a sexta. 
O pessoal que escolheu Trauma e foi pra 
outro hospital fez mais coisas práticas 
que eu, mas gostei dos procedimentos 

que eu vi, mesmo que a maioria tenha 
sido mais observação.

As coordenadoras polonesas que es-
tavam com a gente eram 
bem animadas e divertidas 
e programaram passeios na 
cidade durante a tarde, que 
era livre para a maioria dos 

estágios, de segunda a sexta, 
e também viagens para as 
principais cidades do país 
nos fins de semana. Fazía-
mos piquenique e íamos ao 
parque aquático, fomos em 
uma fábrica de cerveja, ao 
zoológico e ao shopping, 
conhecemos os parques 
e lugares históricos da 
cidade. Conheci Gdansk 
(cidade de praia no norte 
da Polônia), Varsóvia (ca-
pital) e Cracóvia (Krakow
-antiga capital). Na últi-
ma semana, quando já 

tinha acabado o estágio, consegui ir até 
Praga (Rep. Tcheca), de trem, por conta 
própria, onde encontrei 2 brasileiras dos 
outros grupos de intercâmbio da Polônia, 
que tinha conhecido nas viagens dos fins 
de semana.

Os intercambistas do meu dormitório 
fizeram uma festa de despedida e escre-
vemos mensagens nas camisetas, uns 
dos outros. Havia gente da Espanha, Mé-
xico, Omã, Sérvia, Montenegro, Hungria, 
Grécia e Turquia. Tenho quase todos eles 
no facebook e fiquei bem próxima de 
alguns, os quais mantenho contato via 

whatsapp também e 
desejo muito encon-
trá-los em um futuro 
próximo, pelo me-
nos mais uma vez.”

Matheus: “ Meu 
nome é Matheus, 
sou estudante do 5º 
ano de Medicina da 
EPM-Unifesp e faço 
parte da CEV 2014 
(Coordenação de 
Estágios e Vivências 
da DENEM). Venho 

contar um pouco sobre minha experiên-
cia com os estágios realizados através da 
DENEM-IFMSA.
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Fiz meu intercâmbio SCOPE (prática 
médica) para a República Tcheca no mês 
de novembro de 2013. A 
universidade na qual fui 
aceito é a 3rd Faculty of 
Medicine em Praga. Ela faz 
parte da Charles Universi-
ty, assim como as outras 
duas faculdades de Medi-
cina da cidade.

Como realizei meu 
estágio durante as aulas 
e precisava de equiva-
lência das matérias que 
teria aqui no brasil, so-
licitei que pudesse ro-
diziar em mais de um 
departamento e fui 
prontamente atendido. Isso foi ótimo, 
pois pude conhecer mais de um setor do 
hospital e foi bem menos cansativo.

Na República Tcheca as faculdades de 
Medicina são públicas e gratuitas (exceto 
para alguns estrangeiros, com currículo 
em inglês) e a organização do sistema 
público de saúde é muito similar à bra-
sileira.

O hospital em que realizei meu está-
gio é um hospital secundário, com diver-
sos prédios, fragmentado por especiali-
dades. Cada setor de uma determinada 
especialidade tem toda uma estrutura 
própria e alta rotatividade do serviço. 
Dessa maneira, pude auxiliar cirurgias, 
participar das reuniões clínicas, das visi-
tas à enfermaria e acompanhar o atendi-
mento ambulatorial e de pronto socorro.

Quanto à experiência cultural, foi sim-
plesmente divina. A República Tcheca é 
um dos países mais desenvolvidos do les-
te europeu, contudo, preserva um custo 
de vida mais acessível. A moeda utiliza-
da é a Coroa Tcheca, que apresenta um 
câmbio muito favorável para nós brasi-
leiros (1R$ = 8,50 Kc). Com o bilhete de 
estudante fornecido pelo comitê local, é 
possível utilizar o maravilhoso transpor-
te público de Praga ilimitadamente pelo 
período de 1 mês por algo em torno de 
30 reais.

Contudo, a utilização do transporte 
quase deixa de ser necessária, visto que 
é possível (e muito mais divertido) co-
nhecer boa parte da cidade a pé. Praga 
é uma cidade historicamente muito rica 
e com uma excelente preservação de sua 
paisagem urbana. Poucos prédios altos 
foram construídos, e por todo o centro 

(velho e novo), às margens do Rio Mol-
dava, podemos admirar a beleza dos edi-
fícios, barrocos e góticos em sua maioria.

Preparem seus 

quadríceps! Conhecida como 
“The city of a Hundred Spires”, devido 
às várias torres com lanças no topo que 
exibe, Praga oferece vistas maravilhosas 
em diversos pontos da cidade, mas que 
geralmente são precedidas de intimida-
dores lances de escada. Com destaque, 
obviamente, para a torre mais alta da Ca-
tedral de São Vito no Castelo de Praga, o 
maior castelo do mundo.

Muitas coisas vêm a mente quando se 
pensa em Praga: O Castelo, música clássi-
ca, neblina carnes de caça, museus,trams, 
a Charles bridge, a língua incompreensí-
vel, marionetes, becherovka, a Dancing 
House, jazz, cristais, a Karlovy lazne, por-
celana, cerveja, cerveja e cerveja.

Ah, a cerveja! Não poderia terminar 
sem falar dela. A República Tcheca é o 
país com maior taxa de consumo da be-
bida no mundo (157l/pessoa/ano) e o 
único no qual o imposto sobre ela é o 
mesmo do pão. Grande parte das cerve-
jas (e as melhores, diga-se de passagem) 
são produzidas em micro cervejarias. Ex-
tremamente saborosas e estupidamente 
geladas, são servidas na forma de chope 
em copos de 500ml (pints), em qualquer 
bar que se pise, por um preço que varia 
de cerca de 2 até cerca de 6 reais.

Nos supermercados é possível com-
prar garrafas, também de 500ml, a partir 
de cerca de 70 centavos de real, sem dei-
xar para trás a qualidade.

Há muito mais a ser contado, mas o 
espaço é curto. Coloco-me a disposição 
para aqueles que quiserem entrar em 
contato por e-mail (matheuscev@de-
nem.org.br).

Recomendo este maravilhoso país 
para o intercâmbio de vocês, e não fi-
quem chateados se não forem alocados 
em Praga, todo o restante é igualmente 

exuberante.
E finalmente, para aque-

les que forem à capital, tenho 
certeza de que a cidade mais 
romântica do mundo não os 
decepcionará.” •

"(...) Como 
realizei meu 
estágio durante 
as aulas e 
precisava de 
equivalência 
das matérias 
que teria aqui 
no Brasil, 
solicitei que 
pudesse rodiziar 
em mais de um 
departamento e 
fui prontamente 
atendido. Isso 
foi ótimo, 
pois pude 
conhecer mais 
de um setor 
do hospital e 
foi bem menos 
cansativo. "



orgAnizAção soCiAl pArA ContrAtAr professores federAis
sEguE abaixo notíCia PubliCada no sitE do sindiCato dos doCEntEs das ins-

tituiçõEs dE Ensino suPErior - andEs, EM 24/09/2014.

GoveRNo pReteNde teRCeIRIzaR CoNtRatação de pRoFessoRes FedeRaIs vIa 
oRGaNIzação soCIaL

o presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), Jorge Almeida 
Guimarães, declarou recentemente, em 
um debate sobre educação superior, que 
a Capes, o Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) e o Ministério da 
Educação (MEC) pretendem criar uma 
organização Social (oS) para contratar
docentes para as Instituições Federais de 
Ensino Superior (Ifes) por meio da Conso-
lidação das leis do Trabalho (ClT).

Valendo-se da argumentação falacio-
sa de que o Regime Jurídico Único (RJU) 
contrata professores “por 30 anos e não 
manda ninguém embora”, e de que a OS 
garantiria e facilitaria a contratação de 
grandes pesquisadores estrangeiros, a 
Capes propõe, na verdade, a terceiriza-
ção do trabalho dos professores das Ifes.

Paulo Rizzo, presidente do ANDES-SN, 
critica as declarações do representante 
da Capes.“Essa proposta agride o pro-
cesso democrático de seleção de pro-
fessores por meio de concursos públicos. 
Também agride a autonomia universitá-
ria, pois tira das mãos da universidade o 
controle do processo de seleção de seus 
docentes”, ressalta.

Respondendo à afirmação de Jorge 
Guimarães de que os concursos públicos 
para professores são “um jogo de cartas 
marcadas”, Paulo Rizzo defende nova-
mente a autonomia universitária. “Na 
verdade eles querem, via OS, fa-
zer um jogo de cartas marcadas. 
Ao invés do concurso com regras 
claras, definidas por cada insti-
tuição, com pontos e bancas 
definidos pelos colegiados de 
departamento, com direito de 
recursos aos candidatos, que-
rem a escolha pela gerência de 
uma OS. Quem disse que a ge-
rência não será corporativista? 
Quem escolherá os melhores 
quadros?”, questiona o presi-
dente do ANDES-SN.

ProPoSTa dE TErCEirização
A proposta de terceirização veio à 

tona em um evento recente que contou 
com a participação de Jorge Guimarães 
e do ministro de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Clelio Campolina, ex-reitor da 
Universidade Federal de Minas Gerais, o 
Simpósio Internacional sobre Excelência 
no Ensino Superior promovido pela Aca-
demia brasileira de Ciências (AbC), no Rio 
de Janeiro. Na segunda-feira (22), Guima-
rães afirmou que Capes, MEC e MCTI es-
tão planejando a criação de uma OS para 
gerir a contratação de docentes. Segun-
do o presidente da Capes, os dois minis-
térios já, inclusive, aprovaram a criação 
da OS.

“O ministro [da Educação, José Henri-
que] Paim e o ministro [da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Clelio] Campolina estão 
nos autorizando a fazer uma organização 
social para contratar, saindo do modelo 
clássico que demora e que nem sempre 
acerta muito”, disse Guimarães, segundo 
matéria publicada pela Agência brasil. A 
medida, segundo ele, teve bons resulta-
dos no Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa), que é uma OS, e 
recebe recursos reajustados anualmente 
para pagar profissionais vindos de fora.

Para Guimarães, a proposta de tercei-
rização pode atrair docentes estrangeiros 
às universidades brasileiras – o que inter-

nacionalizaria as instituições. Guimarães 
também afirma que os exemplos de au-
tarquias que abriram mão da contratação 
de servidores por meio do RJU são posi-
tivos, já que o sistema de contratação vi-
gente “não está funcionando”.

Paulo Rizzo aponta que o presidente 
da Capes parece “esquecer” que a con-
tratação de professores estrangeiros já 
é, além de constitucional, fato comum 
e corriqueiro nas universidades federais, 
tornando desnecessária a criação de 
uma OS para esse fim. “Na verdade, te-
mos que oferecer uma carreira e uma po-
lítica salarial atrativas para contratar os 
docentes, sejam brasileiros ou estrangei-
ros, por meio do Regime Jurídico Único”, 
reforça. •

*Com informações de Agência Brasil, 
Jornal da Ciência-SBPC e O Globo.

Fonte: http://www.andes.org.br/
andes/print-ultimas-noticias.an-

des?id=7054
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organização Social (oS)

Você sabe o que é uma Organização 
Social? OS é uma empresa que se diz 
sem fins lucrativos, regulamentada por 
lei. É componente ativo dos processos 
de terceirizações e funciona assim: o se-
tor público precisa prestar um serviço, o 
SUS, por exemplo- e ao invés de execu-
tar como 100% público ele repassa uma 
certa verba a uma empresa fazer isso 
por ele. Como acontece com a SPDM e 
o HSP, além de outros estabelecimen-
tos de saúde gerenciados dessa forma. 
Como todo processo de terceirização a 
prática de contratar OS permite que não 
haja licitações, abrindo portas para o su-
perfaturamento; precariza as condições 
de trabalho e de atendimento porque é 
pautada pela estipulação de metas (por 
exemplo: todo médico tem que ter no 
mínimo 100 consultas por mês, e assim 
surge as consultas de 5 minutos). Além 
da saúde está avançando para outros se-
tores como educação e segurança.

Fonte: Nani



“boAtos”?
PraE rEtira ru aos finais dE sEMana

Yago Baldin (80)

É sabida a importância de alimenta-
ção para a permanência estudan-

til. Ainda mais para um Campus como o 
nosso na Unifesp. Em um bairro como 
a Vila Clementino, onde você não come 
uma refeição completa em geral por me-
nos de 20 reais, fica clara a fundamental 
importância do funcionamento do nosso 
Restaurante Universitário para a perma-
nência estudantil no Campus São Paulo.

Até 2014, tínhamos uma empresa que 
prestava um serviço totalmente precari-
zado, com inúmeras reclamações de qua-
lidade da comida, de higiene, da falta de 
café da manhã, das grandes filas. Quan-
do soubemos este ano do vencimento do 
contrato da empresa antiga e da elabora-
ção de um novo contrato, entendemos a 
importância desse momento e iniciamos 
um movimento em prol de 
melhorias no RU, através 
do RXEPM (maiores deta-
lhe no texto RXUnifesp des-
ta edição).

As mobilizações de ju-
nho de 2014 no Campus 
São Paulo tiveram grande 
adesão. Um abaixo assina-
do com 900 pessoas que 
reivindicavam melhor qua-
lidade da comida, melhor 
condição de trabalho dos 
funcionários, que eram a 
favor de café da manhã no 
bandejão e contra a tercei-
rização do serviço, pois só 
reforça a precariedade do 
trabalho e a garantida de 
lucro para a empresa, que 
poderia ser revertido em 
melhorias efetivas para o 
RU.

Tivemos também uma 
Audiência Pública, convo-
cada pelos estudantes, na 
qual em diversos momen-
tos fomos ridicularizados 
pela PRAE (Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis), que 
zombou de nossas deman-
das. Não deixamos, porém, 
que nossos ideais fossem 
perdidos e organizamos um 

Ato para a entrega do abaixo assinado. 
Tudo isso culminou na troca da empresa 
e em um melhor contrato, fato que não 
atendeu a maioria das nossas demandas 
estudantis.

A qualidade do “bandex” melhorou 
sim, mas por apenas algumas semanas.  
logo após, descobrimos a informação de 
que queriam nos tirar o funcionamento 
do RU aos finais de semana. Novamente 
propusemos aos estudantes o debate da 
importância do Restaurante Universitário 
como Permanência Estudantil. Sabemos 
que o preço das refeições é caro, que fa-
zer comida demanda tempo em cursos 
já integrais, que fazer comida suja e leva 
tempo para limpar, sabemos que os su-
permercados da região são caros e que 
para ter alguma qualidade de vida nesta 

universidade, grande parte dos estudan-
tes mora na Vila Clementino.

Por conta de tudo isso, foi convocada 
uma nova Audiência Pública, agora pela 
PRAE. Nessa audiência fomos novamente 
zombados, porém eles foram muito mais 
cuidadosos do que na anterior, pois re-
conheceram que estávamos muito mais 
mobilizados também para a questão. 
Eles disseram que era um boato que iria 
fechar o RU aos finais de semana, mas 
nos mantivemos atentos. Realizamos 
uma Assembleia, com 200 estudantes, 
na qual, dentre outras coisas, tiramos 
que somos a favor do funcionamento do 
RU aos finais de semana.

Porém, sendo totalmente desrespei-
tosas com o nosso posicionamento e 
aproveitando do momento de calmaria 

dos estudantes, a PRAE e 
a Diretoria do Campus São 
Paulo, convocou uma reu-
nião na qual decidiram re-
tirar nosso RU aos finais de 
semana alegando que pou-
cos estudantes usam o ser-
viço aos finais de semana 
e que nenhum dos outros 
Campi da Unifesp possui o 
mesmo. Mais uma vez, a 
PRAE nivelando por baixo a 
qualidade da permanência 
estudantil e a qualidade de 
nossa Universidade…

O que ficou de impor-
tante de tudo isso, é que 
apesar das poucas con-
quistas, e algumas derrotas, 
só conseguiremos barrar 
maiores perdas e conseguir 
que nossas demandas se-
jam atendidas, se os estu-
dantes se mobilizarem e se 
interessarem verdadeira-
mente pelas questões que 
os afetam. • 

Mais nova mobilização da PRAE. Agora a opção vege-
tariana venérea do Bandex - ovo frito, ovo cozido, ome-
lete, ovo mexido vai ter que ser apreciada por todos!
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um estudante universitário preci-
sa apenas de muita boa vontade 

para completar sua graduação? A respos-
ta parece que é “sim” para a gestão de 
grande parte- se não todas- as universi-
dades públicas brasileiras. Com verbas 
cada vez mais distantes das necessárias 
para um funcionamento regular da estru-
tura universitária, observa-se a sua clara 
precarização. Cada vez mais os rei-
tores e diretores têm de aprimorar 
os seus “dons administrativos” para 
fazer um uso dito “racional” do di-
nheiro público, racionando os in-
vestimentos em estruturas funda-
mentais à assistência estudantil, o 
que culmina, por exemplo, no suca-
teamento dos bandejões, bibliote-
cas, salas de aula, moradias, entre 
outras estruturas sem as quais um 
estudante, nem com o maior dos 
vigores universitários, consegue 
completar sua graduação.

Concretiza-se uma tendência 
à progressiva piora e retirada gra-
dual de direitos conquistados pe-
las lutas históricas, e muitas vezes 
esquecidas, dos trabalhadores e 
estudantes por um ensino público 
de qualidade, e, enquanto isso, os 
grandes empresários da educação 
privada esfregam as mãos, ambi-
ciosos, com os rios de dinheiro es-
tatal que entram em seus bolsos 
com projetos como o Prouni e FIES, 
infiltrando-se também o capital na 
Educação. Assim parece a Universidade 
Pública seguir os mesmos passos das Es-
colas Públicas de Ensino básico, aquelas 
que nossos pais e avós diziam ser de boa 
qualidade e que hoje encontram-se em 
estado lastimável. Caso haja passividade 
nesse processo, amanhã nós poderemos 
ocupar o lugar de nossos pais com dis-
cursos do tipo: “no meu tempo as uni-
versidades públicas é que eram boas, já 
hoje...”

- E nós, como ficamos nesse processo?

 Na Unifesp a realidade é clara e ma-
nifesta. Os alunos do campus São Paulo 
convivem com comida de qualidade con-
testável e superlotação no horário de 

pico no restaurante universitário- que 
ainda é ameaçado de fechar suas portas 
nos jantares de semana e durante todos 
os finais de semana-; com falta de espa-
ço, de funcionários e de livros novos na 
biblioteca- que mantém-se fechada du-
rante os finais de semana (nunca estuda-
mos no final de semana mesmo..); com 
salas de aula pequenas e desorganizadas 

e sem ao menos uma moradia estudantil, 
que tende a existir em Santo Amaro, re-
gião extremamente distante do Campus 
São Paulo. Esses são apenas exemplos da 
precarização que é concretíssima na nos-
sa realidade.

- é verdade, convivo com isso! Mas o 
que a universidade me possibilita fazer? 
Quero mudar!

  Existe uma via apresentada pela uni-
versidade onde uma organização estu-
dantil pode buscar agir para tentar mu-
dar os seus rumos. A burocrática.

  Consistindo, em resumo, na busca de 
representantes de uma base estudantil 
para tomar parte de órgãos, conselhos 

e comissões universitárias para aí tentar 
intervir nos rumos da instituição. Infe-
lizmente, as universidades, como a Uni-
fesp, mostram-se armadas para minar tal 
organização, possuindo conselhos e co-
missões onde estudantes, teoricamente, 
possuem participação porém ela é míni-
ma nas discussões e decisões a serem to-
madas, ou seja, suas influências são nulas 

. Tal fato no fim legitima as próprias 
decisões que são muitas vezes con-
trárias aos desejos dos alunos e 
tomadas fora dessas instituições, 
sendo ainda tachadas como supos-
tamente democráticas, visto que há 
participação estudantil nos órgãos 
institucionais onde supostamente 
elas foram tomadas, o que, associa-
do a uma lábia perspicaz de um rei-
tor/diretor universitário que exalte 
sempre essa democracia de facha-
da, pode cooptar/enganar muitos 
estudantes. Além disso, pode-se 
adicionar o fato da burocracia, com 
suas pouquíssimas vagas para os 
alunos, afastar os representantes 
estudantis- que podem até possuir 
as melhores das intenções- da fun-
damental base estudantil, fazendo 
com que o movimento perca a for-
ça da coletividade e caia em uma 
representatividade vazia e extre-
mamente desmobilizadora já que 
os demais estudantes tenderão a 
depositar uma confiança à resolu-
ção de problemas em poucas pes-

soas (os representantes) sem ao menos 
conhecer quais são os problemas e como 
ele pode ser uma parte ativa na mudança.

 Essa é a forma a todos os momentos 
vendida a nós e na qual não possuímos 
basicamente nenhum poder de escolha.

- Mas.. o que fazer? Correr para as 
colinas?

“Correr para as colinas” não parece re-
solver o fato de, no nosso sistema social, 
termos que nos formar, com o auxílio de 
uma boa universidade, trabalhadores es-
pecializados para, ao menos, ganharmos 
migalhas a mais da gigante produção hu-
mana de riquezas (apropriada por pou-
cos), e assim manter uma condição de 

rAio X unifesp
instruMEnto das lutas dE hojE E aPrEndizado Para as lutas dE aManhã.

Bruno Fialho (81)

Fila generosa para o Bandex no primeiro semestre e 
alunos panfletando para denunciar os abusos da ter-
ceirização do RU
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vida menos pior... Então, novamente, o 
que fazer? 

Podemos, como trabalhadores em 
formação, talvez seguir o exemplo dos 
próprios trabalhadores que, muitas vezes 
na história, se organizaram e, a partir de 
diferentes formas de luta, conquistaram 
direitos até então inéditos à classe traba-
lhadora, indo, coletivamente, contrários 
a interesses de poucos muito fortes

Foi espelhada nessa última forma 
de luta o nascimento do então rXEPM 
na unifesp. 

 Estudantes do campus São Paulo, 
cansados da participação burocrática 
ineficaz em instituições universitárias, 
buscaram uma alternativa de luta. Fun-
daram então o Raio-x EPM no início do 
ano de 2014. Iniciativa baseada no Raio-X 
da medicina UFPR que fazia de fato um 
diagnóstico do curso de medicina, evi-
denciando seus problemas e buscando 
a organização dos alunos para forçar às 
melhorias- apresentando fundamental 
papel nas lutas estudantis de 2012 que 
conferiram inúmeras conquistas aos uni-
versitários no Paraná, como promessa de 
estágio/internato remunerado e bibliote-
ca com materiais e equipamentos para a 
prática clínica, como estetoscópios.

 Com aprovação e apoio no Centro 
Acadêmico da medicina, CAPb, o RXEPM 
começou suas atividades inicialmente 
como movimento do curso de medicina, 

buscando como pauta os diversos pro-
blemas estruturais da universidade para 
aglutinar estudantes interessados em 
participar do processo de mudança, in-
dependente das vias burocráticas, dire-
ções e reitoria.

 E no primeiro semestre do ano 
vinham os primeiros passos do 
movimento: o processo do Bandejão.

 O bandejão era uma pauta extre-
mamente problemática na universidade. 
Estudantes expostos a refeições de qua-
lidade duvidosa: repetições da nojenta 
salsicha, do insuportável pirão, do peixe 
e a amargura da acelga de 
todos os dias. Sem contar 
o espaço muito pequeno e 
mal organizado, os talheres 
tortos, as bandejas enchar-
cadas, o chão escorregadio 
e nunca esquecendo que 
trabalhadores da empresa 
que geria o bandejão (Gló-
ria Mundi) eram explora-
dos de forma grotesca. Sa-
lários baixos de 700 reais, o 
dia todo de labuta intensa, 
sem feriados, necessidade de grandes 
deslocamentos entre diferentes unida-
des de trabalho, em condições totalmen-
te insalubres.

 Colhendo dados em conversa com os 
trabalhadores da empresa e a partir de 
contratos da mesma com a universidade, 

os participantes do RX con-
seguiram organizar panfle-
tos e cartazes que aborda-
vam, entre outras coisas, 
os lucros absurdos que a 
empresa apresentava com 
o dinheiro pago pelos es-
tudantes e pelos subsídios 
públicos, consequência da 
baixíssima quantidade de 
dinheiro gasta no preparo 
das refeições e da miséria 
paga aos trabalhadores, a 
incongruência entre o con-
trato fechado com a Uni-
fesp e o que era de fato 
oferecido pela empresa e 
também comparações en-
tre o nosso Restaurante 
Universitário e os de outras 
universidades, que muitas 
vezes apresentavam preços 

menores e maior qualidade- que não ca-
íram do céu, e sim foram conquistadas 
pela luta estudantil! 

 No processo de panfletagem os pro-
blemas já materiais ficaram ainda mais 
evidentes. Estudantes mostravam-se 
revoltados com a situação e, ao mesmo 
tempo, recebiam uma alternativa para 
tentar mudá-la: a organização com ou-
tros na mesma insatisfação que eles. 
Com o tempo e com o trabalho dos par-
ticipantes o RXEPM crescia e superava os 
próprios limites da medicina, alcançando 
com um problema de todo o campus o 
interesse de alunos de outros cursos. O 
RXEPM virava de fato RXUnifesp.

 Com o desco-
brimento do venci-
mento do contrato 
com a empresa Gló-
ria Mundi no mês 
de Junho os estu-
dantes decidiram 
realmente focar na 
construção de um 
movimento para 
mudar a qualidade 
do bandejão. Con-
tando ainda com 

poucos organizados e, assim, cientes das 
limitações que isso impõem na constru-
ção de uma luta, os estudantes decidiram 
a realização de um abaixo-assinado, que, 
associado a um ato de entrega (o glorio-
so Ato da Salsicha), reivindicaria muitas 
mudanças no Restaurante Universitário, 
como a imediata melhoria na qualidade 
das refeições, café da manhã, redução do 
preço, aumento dos salários dos funcio-
nários e melhores qualidades de trabalho, 
entre outras reivindicações.

 A passagem do abaixo-assinado aos 
alunos do campus foi sempre acompa-
nhada da explanação da situação e do 
convite a participar de reuniões do RX e 
do Ato da Salsicha, mostrando que ha-
vendo o interesse também há a possibi-
lidade de ser uma parte ativa na constru-
ção de mudanças.

 Quanto mais se aproximava a data do 
Ato da Salsicha (30/05) mais se mostra-
vam apavorados os membros institucio-
nais do campus e o dono da Glória Mundi. 
Muitas reuniões da comissão do bande-
jão foram marcadas no mês de maio, o 
que nunca havia acontecido antes, e os 
panfletos e cartazes do RX, convocando 
os alunos ao ato, eram retirados com fe-

Uma das primeiras intervenções do RXEPM/UNIFESP 
foi espalhar cartazes pelo campus, como este acima.

"(...) 'Não sei 
de que tanto 
reclamam.. 
a salsicha é 
uma conquista 
para vocês!' "
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rocidade por funcionários do bandejão, 
covardemente forçados pelo dono da 
empresa. E a luta continuou (e os panfle-
tos substituídos com ainda mais ferocida-
de).

 Na véspera do ato um golpe covarde 
foi desferido pela comissão do bandejão. 
O contrato com a Glória Mundi foi rom-
pido e diversas promes-
sas de melhorias foram 
feitas pela direção do 
campus, em uma tenta-
tiva desesperada de des-
mobilizar os estudantes 
e esmagar o Ato da Sal-
sicha. o medo de ver es-
tudantes se organizando 
de forma independente 
falou mais alto.

 Felizmente a tentati-
va falhou. Com mais de 
900 assinaturas o ato aconteceu e de-
zenas de estudantes foram em direção 
à diretoria do campus São Paulo, exigir 
da o cumprimento das reivindicações e a 
marcação de uma audiência pública pelo 
bandejão.

  A audiência aconteceu na semana 
seguinte ao ato e escancarou aos presen-
tes o papel da direção de campus, da co-
missão do bandejão e da PRAE (Pró-Rei-
toria de Assuntos Estudantis): Enrolar os 
alunos. Com discursos porcos e cheios de 
uma ironia típica de quem não compar-
tilha das péssimas condições oferecidas 
aos estudantes, desqualificaram a mes-
ma mobilização estudantil que os forçou 
a tomar atitudes com falas do tipo: “Não 
sei de que tanto reclamam.. A salsicha é 

uma conquista para vocês!”. Ao menos a 
audiência foi didática ao escancarar aos 
estudantes a função que aquelas institui-
ções de fato exercem e como tentam nos 
cooptar com discursos baratos, que en-
grandecem uma democracia que deslegi-
tima os desejos de mais de 900 pessoas.

 Ao fim desse processo de luta, com 
a negociação de con-
trato com uma nova 
empresa, a qualidade 
das refeições melho-
rou consideravelmen-
te, constituindo uma 
vitória aos estudan-
tes que construíram 
o movimento. Porém 
não se pode esquecer 
que muitas das rei-
vindicações presentes 
nos abaixo-assinados 

não foram cumpridas e que muitos dos 
trabalhadores da Glória Mundi foram de-
mitidos e não tiveram seus direitos pagos 
pela empresa, fato extremamente ver-
gonhoso e totalmente à contramão dos 
desejos dos estudantes. Por isso pode-se 
dizer que foi uma vitória parcial.

- Por quê?

Provavelmente devido às limitações 
que as lutas por meio de abaixo-assinado 
possuem quando comparadas a medidas 
mais fortes como paralizações e greves. 
No entanto, medidas assim necessitam 
de um grau de organização e participa-
ção estudantil no processo ainda maio-
res que a que possuíamos no primeiro 

semestre de 2014, logo, foi o possível 
dentro do momento.

- E como poderemos dar passos mais 
largos?

 Manter pautas que influem direta-
mente na nossa vida como estudantes, 
como uma biblioteca ruim que afeta a to-
dos, e, a partir do diálogo, do “trabalho 
de formiguinha”, com nossos amigos e 
colegas buscar oferecer um espaço onde 
há a possibilidade de mudarmos de fato 
as coisas. Onde juntos, discutindo e bus-
cando as causas de toda essa precariza-
ção e tentando conhecer um pouquinho 
mais da sociedade que nos cerca, pos-
samos nos formar cada vez mais e nos 
enxergar como seres sociais que, quan-
do organizados, podem sim ir contra os 
processos impostos a nós! Avançando 
como coletivo quem sabe futuramente 
também não podemos contar com os tra-
balhadores docentes e técnicos universi-
tários ao nosso lado na luta?

- Show! Mas... E depois da universida-
de?

 Quando sairmos da universidade se-
remos trabalhadores formados e, como 
tais, seremos obrigados a vender nossa 
mão de obra para sobrevivermos (além 
do mais não possuímos hospitais, indús-
trias farmacêuticas ou aparelhos de Raio

-X para trabalharmos por conta própria). 
Certamente, no sistema em que vivemos, 
seremos explorados para que alguns 
poucos ganhem muito com isso. Mas se 
soubermos nos enxergar como compa-
nheiros expostos às mesmas privações, 
como seres sociais e nos organizarmos 
coletivamente e independentemente, 
como classe, podemos sim ir contra os 
processos impostos pela sociedade. Por-
tanto, pode-se dizer que na universidade, 
como trabalhadores em formação, pode-
mos aprender a nos organizar para que, 
amanhã, possamos fazer parte de gran-
des mudanças.

 Juntos, temos mais força. Os proble-
mas estão aí, então vamos à luta? •

Foto do ato no bandeijão para a entrega do abaixo-assinado à diretoria do Campus SP. 
Montagem para chamada à audiência pública convocada pelos alunos.

"(...) o 
medo de ver 
estudantes se 
organizando 
de forma 
independente 
falou mais alto."

• • • Raio x unifesp • • •14



"VAi ter erem sim! e se reClAmAr Vão ser dois!"
Fábio Marmirolli (82)

o Encontro Regional dos 
Estudantes de Medicina 

é um espaço montado todos os 
anos pelas Coordenações Regio-
nais da DENEM (Diretoria Exe-
cutiva Nacional dos Estudantes 
de Medicina) com o objetivo de 
apresentar o movimento estu-
dantil e as ações e posicionamen-
tos políticos da Executiva aos es-
tudantes de medicina. Neste ano, 
graças à Copa das Copas (7 x 1), 
a Regional Sul-2, composta pelos 
CAs e DAs de São Paulo e Paraná, 
contou com a realização de dois 
EREMs.

Explicando resumidamente o porquê 
dos dois EREMs, já estava marcado desde 
2013 que haveria um EREM em Curitiba, 
contudo o DANC (Diretório Acadêmico 
Nilo Cairo, da UFPR), que sediaria o en-
contro, esbarrou em diversos problemas 
para conseguir a estrutura para o evento 
devido a um boicote à falta de apoio da 
Universidade em ajudar com um evento 
que aconteceria durante a Copa do Mun-
do (lembrando que Curitiba era uma das 
cidades-sede dos jogos). Dessa forma o 
EREM Curitiba teve de ser adiado. Nesse 
meio tempo, o DACA (Diretório Acadêmi-
co Christiano Altenfelder, da FAMEMA) e 
o CAMUNI (Centro Acadêmico 
de Medicina da Unimar) se 
propuseram a fazer um EREM 
na data originalmente pre-
vista em Marília (SP). A idéia 
foi aprovada pela Regional e 
assim tivemos dois EREMs ao 
invés de duas Copas (#quero-
revanche, #odungavoltou).

O EREM de Marília aconte-
ceu entre os dias 19 e 22 de ju-
nho e teve como tema “Saúde 
de escanteio, contra-ataque 
nas ruas”. Em seus quatro dias 
de programação, foram rea-
lizadas três mesas e diversos 
painéis e oficinas que aborda-
ram desde a questão dos me-
gaeventos e seus impactos na 
sociedade até os diversos as-
pectos da mudança da educa-
ção médica e do trabalho dos 
profissionais de saúde (além 

de um Sarau que rendeu muitos memes; 
vide página Vivara Depressiva).

Enquanto os espaços da mesas, do 
qual participavam todos os encontristas, 
passaram horas a destrinchar o mar de 
contradições no qual nossa sociedade 
está inserida e do qual não escapa (mui-
to pelo contrário) nosso futuro trabalho 
como médico e a educação profissional 
que recebemos em nossas faculdades, 
as oficinas de um modo geral tiveram o 
maior problema que oficinas podem ter: 
eram tantas e com temas tão interessan-
tes que era difícil escolher qual assistir. 
Dentre os temas abordados em tais espa-
ços, houve, só pra citar alguns: “Da lou-

cura a doença mental”, “Privati-
zações na Saúde”, “Humanização 
na Saúde”, “Opressões”, “Trote e 
Hierarquia”, “A Função do Espor-
te”, “Questão Transex”.

Já no segundo semestre, nos 
dias 26, 27 e 28 de setembro, 
aconteceu o EREM de Curitiba, 
cujo tema foi “Saúde em luto, 
estudantes em luta”. Os espaços 
deste focaram mais na questão 
do programa “Mais Médicos” do 
Governo Federal, expondo algu-
mas de suas constradições e os 
aspectos envolvidos, tentando 

apliar a discussão para além daqueles 
argumentos batidos que se vê serem de-
fendidos a torto e direito por aí (alguns 
deles com contradições próprias bem 
questionáveis).  Neste foram também 
três mesas (na verdade, duas mesas e um 
fórum, mas acabou dando na mesma) e 
dois blocos de oficinas. DOIS blocos de 
oficinas, o que quer dizer que cada pes-
soa só veria duas oficinas da infinidade 
que estava disponível, aumentando ain-
da mais a dúvida em qual escolher. Tudo 
isso para ressaltar o quanto esses espa-
ços são atraentes e o quanto cada um de-
les vale a pena.

Independente dos locais e datas em 
que ocorreram e dos fatores 
externos que levaram a isso, 
o fato de acontecerem dois 
EREMs neste ano só teve a 
acrescentar. Foram duas opor-
tunidades para os estudantes 
de medicina de São Paulo e 
Paraná aprenderem mais so-
bre o próprio curso que fazem, 
o trabalho que desempenha-
rão no futuro e o quanto tudo 
isso não basta se não for en-
carado com um olhar crítico, 
no mínimo. Só quem foi sabe 
o quanto foi bom. E quem não 
foi, sempre tem ano que vem. 
Mas dois no mesmo ano, acho 
que ainda demora a acontecer 
de novo. 

#ganhamosoerem,
#aclnãodeuferiado, 
#nemligo. •

Unifesp no EREM Curitiba
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"A questão do terreno"
a quantas anda os tErrEnos Estudantis?

Jackeline Neves (81)

os terrenos do DCE e da Atléti-
ca do Campus SP estão fora das 

normas prescritas pelas leis municipais 
de segurança e acessibilidade. Por conta 
disso o terreno tem recebido multas, e 
com a terceira - ocorrida no mês de maio 

- a prefeitura pode interditar o terreno 
a qualquer instante. O valor das multas 
soma cerca de 70 mil reais e ninguém 
paga- sem contar o valor das reformas 
necessárias.

"Mas como a UNIFESP mantém os pré-
dios fora da lei e nem paga as multas?", 
pode estar se perguntando. Acontece 
que na cortina que existe entre a UNI-
FESP e o HSP, o terreno em questão é da 
SPDM (além do prédio da Escola Paulista 
de Enfermagem, Departamento de Diag-
nóstico por Imagem, Infar e outros - veja 
o mapa) - Associação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina. Como esta é 

uma organização privada, seria configu-
rado desvio de verba se a UNIFESP pa-
gasse multas da SPDM. "Mas então por 
que a SPDM não paga?", os mais ingê-
nuos podem se perguntar. A SPDM não 
tem interesse nenhum em manter esses 
espaços estudantis e seus gestores até 
suspiram quando falam que sonham com 
um futuro hospital no local, de modo que 
podem até estar gostando do ultimato de 
despejo: os estudantes da graduação são 
enxotados do lugar de grande interesse e 
nem precisaram mover um dedo.

Até os dias de hoje, emaranhadas nes-
sa teia, as entidades (DCE, CA's e Atléti-
ca) têm arcado com todas as despesas 
das instalações (por gestão dos próprios 
alunos, sem receber NENHUMA verba 
da universidade), inclusive com refor-
mas muito dispendiosas, na tentativa 
de se adequar à legislação e não perder 

seus espaços. Estudantes terem que se 
desgastar enormemente para conseguir 
dinheiro para manter um local de convi-
vência que é obrigação pura da univer-
sidade manter é outro absurdo que se 
soma ao da instituição consentir desde 
sua criação com o fato dos únicos espa-
ços estudantis serem de uma empresa, e 
não públicos- gerando uma fragilidade 
enorme para a manutenção destes espa-
ços como estudantis.

Com o valor longe do alcance dos es-
forços estudantis em um prazo tão cur-
to, existem poucas saídas que seriam 
realmente efetivas. Diante disso, mais 
de quinhentos estudantes do campus se 
reuniram em Assembleia Geral na tarde 
de 13 de maio para discutirem uma pos-
sível solução para o problema. Na oca-
sião todos concordaram que a melhor 
solução seria a UNIFESP desapropriar o 

Mapa disponibilizado pela Comissão de Planejamento da Unifesp. Em azul estão os terrenos legalmente da SPDM. Percebe-se o Hospital 
São Paulo, DCE, Atlética, EPE e DDI.
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terreno da SPDM- já que só legalmente, 
por conta de trâmites burocráticos quan-
do da federalização da EPM, o terreno é 
desta empresa, sempre foi de uso e fru-
to da UNIFESP. Para 
alcançar tal objetivo 
os estudantes deci-
diram que na tarde 
do dia 21 fariam um 
ato, da Atlética até a 
reitoria, para entre-
gar uma carta para a 
reitora com o parecer 
e reivindicações dos 
estudantes decididas 
naquela assembleia.

No dia do ato, cer-
ca de trezentos estu-
dantes se reuniram e 
rumaram à reitoria. A 
reitora, Soraya Smaili, 
estava viajando e a 
carta foi recebida pela Pró-reitora de As-
suntos Estudantis. Esta e as outras "ocu-
pantes de cargo" que foram ao encontro 
dos alunos à princípio agiram como se 
tratando de uma piada, rindo descontrai-
damente com os estudantes se manifes-
tando. Elas deveriam estar pensando que 
tudo seria apaziguado quando reativas-
sem o discurso decorado, ouvido por nós 
tantas vezes, dizendo que muitos esfor-
ços estão sendo feito, que a universida-
de não tem dinheiro mas os alunos não 
vão ficar sem espaço. Quando a fala lhes 
foi negada, por votação majoritária dos 
estudantes, e não puderam colocar em 
prática a enrolação, o riso saiu de cena, o 
clima mudou. Agora havia discussão, in-
clusive uma delas disse a um estudante 

"vocês estão no lugar errado, o terreno é 
da SPDM", e do outro lado havia defesa 
de um movimento estudantil autônomo 
e que não aguenta mais ser enrolado. De-
pois de lida a carta a todos os presentes, 
a maioria decidiu esperar um pronuncia-
mento oficial da reitora no prazo de quin-
ze dias e caso isso não acontecer haverá 
segundo ato no mesmo local.

Passados alguns meses a reitoria co-
municou que com uma cessão do terre-
no de no mínimo 20 anos seria possível 
a Unifesp investir dinheiro nos espaços, e 
os adequar às normas municipais, além 
de pagar as multas. Nesse clima, foi mar-
cada uma reunião da reitoria, SPDM, e 
representantes dos CA's e da Atlética. 
Para acompanhar a reunião e fazer pres-

são para a desapropriação do terreno, 
entendendo que a cessão de 20 anos 
só empurra o problema para as futuras 
gerações, foi chamado um novo ato em 

frente à reitoria, para o dia 18 de setem-
bro.

Cerca de 250 estudantes estavam pre-
sentes quando houve o primeiro proble-
ma: a reitoria havia combinado com os 
CA's que seriam dois representantes de 
cada CA na reunião, mais dois da Atlé-
tica; e havia combinado com a Atlética 
que seria dois representantes desta e 
dois para todos os CA's. Quando já ha-
viam quatro estudantes na reunião, os 
seguranças não deixaram subir os outros. 
Isso foi comunicado aos estudantes que 
estavam no ato, e com 
gritos de "Se não deixar 
subir vamos invadir", os 
estudantes foram pres-
sionando a entrada da 
reitoria, até que a porta 
cedeu, e agora estavam 
no hall da reitoria, sen-
do impedidos de subir 
para o 5º andar- local 
da reunião- por segu-
ranças. Neste momento 
a reitoria cedeu e dei-
xou os outros alunos 
irem para a reunião. O 
que aconteceu foi que o 
Ronaldo laranjeira, presidente da SPDM, 
ao entrarem os demais alunos, retirou-
se da sala de reunião dizendo que "já 
estava tudo resolvido" e não iriam con-
versar com os estudantes. O que estava 
resolvido era que a SPDM não iria aceitar 
a proposta de cessão do terreno por 20 

anos, feita pela Unifesp, porque segundo 
o próprio laranjeira a utilização do ter-
reno fere a "filosofia" da SPDM de "pes-
quisa, ensino e extensão", e manter tais 

espaços é ir contra os 
ideais da instituição. 
Momento de refle-
xão: que desculpinha 
chula! Já sabemos 
que a SPDM sonha 
em construir um hos-
pital no local do ter-
reno, que o terreno é 
usado como garantia 
de dívida de dezenas 
de milhões de reais, 
que essa dívida é ago-
ra para com a receita 
federal (e não mais 
com as empresas) e 
que, assim, é muito 
mais fácil conseguir o 

perdão da dívida em se tratando de uma 
"entidade filantrópica, sem fins lucrativos" 
(risos), e ter que romper um contrato de 
cessão por 20 anos traria outras dívidas 
para a empresa.

Durante esses acontecimentos uma 
parte dos estudantes já tinham consegui-
do subir até o 5º andar da reitoria, onde 
viram laranjeira deixar a reunião. logo 
depois, no térreo, os estudantes que lá 
estavam formaram um cordão humano 
para não deixar ele ir embora sem dar 
as devidas explicações aos estudantes, 

momento em que para 
furar este cordão e re-
tornar ao prédio deu 
até uma cotovelada em 
uma estudante!

Depois disso a reito-
ra desceu, e por meio 
de votação venceu que 
ela poderia fazer uma 
fala durante o ato. Na 
fala, Soraya- reitora-, e 
uma procuradora da 
Unifesp falaram das op-
ções que existem para a 
questão: cessão de 20 
anos; desapropriação; 

retificação de contrato. Começando por 
esta última, a retificação, significaria que 
a Unifesp provaria que o terreno é dela, o 
registro seria alterado sem nenhum cus-
to para a universidade. A desapropriação 
considera que por uso o terreno é da 
Unifesp, e se vencer judicialmente essa 

Alunos no primeiro ato pelo terreno, maio de 2014.

"(...) esta 
e as outras 
'ocupantes de 
cargo' que foram 
ao encontro 
dos alunos (...) 
agiram como se 
tratando de uma 
piada."
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questão a SPDM tem direito a uma in-
denização. E a cessão já sabemos do que 
se trata. Soraya disse aos estudantes que 
a retificação era algo muito complicado, 
exigiria que o juiz acatasse às provas que 
tem de que o terreno 
é da Unifesp e foi por 
um erro registrado 
como da SPDM, e se 
fosse negado, os cus-
tos do processo iriam 
para no seu bolso 
(bem vemos que não 
é de interesse DElA 
essa opção). Com sua 
fala disse que a me-
lhor solução para o 
momento era a cessão 
de 20 anos, e tinha conseguido um espa-
ço em uma assembleia da SPDM no dia 
03/10 para expor a questão e sensibilizar 
(sim, ela usou esta palavra) os membros 
da associação a se compadecerem com a 
causa dos estudantes. A despeito da rei-
tora já querer tirar ali o apoio pelo que 

ela propôs fazer, os estudantes concor-
daram que seria necessária uma nova 
assembleia, já que havia sido definida na 
primeira a defesa do terreno ser da Uni-
fesp e não a defesa de uma cessão.

A assembleia foi 
marcada para a semana 
seguinte e contou com 
cerca de 200 estudan-
tes. Aprovou por maioria 
o apoio à cessão de 20 
anos e a desapropriação, 
além de uma paralisação 
no dia da dita assembleia 
da SPDM. Também foi 
aprovado o desejo dos 
estudantes de terem mo-
radia estudantil na Vila 

Clementino (vide texto sobre moradia es-
tudantil) e RU aberto nos jantares e finais 
de semana.

Pois bem, a questão do terreno não 
era nem pauta da assembleia do dia 03 
de outubro, a reitoria não compareceu, 
não houve paralisação estudantil. Não 

houve nenhum envolvimento estudantil 
de base desde então. SPDM não assinou 
a cessão, e ainda está defendendo "puni-
ção exemplar" aos estudantes que arra-
nharam o carro do laranjeira no dia do 
ato.

Ouviu-se a reitoria, ela conduziu o 
movimento para um solo infértil e levou 
à imobilização dos estudantes. Mais um 
grande exemplo de enrolação, que nos 
deixou à mercê de instâncias inalcançá-
veis, a não ser por um grande movimento 
de quem faz a universidade: os estudan-
tes. 

PS: Se antes não sabíamos se a reitoria 
iria enfrentar a SPDM em favor dos estu-
dantes que a elegeu, ou se iria tentar nos 
enrolar ainda mais, com um pé no des-
pejo e o resto nas mãos da SPDM, agora 
já temos certeza. Soraya mesmo disse na 
reunião do dia do ato que não está dis-
posta a ir contra os interesses da SPDM, 
porque esta é uma instituição "parceira" 
da universidade, muito importante. •

• • • Admirável mundo novo • • •
•

o mundo uniVersitário
Lucas Carlini (80)

seus problemas acabaram”: é o 
que nos contam sobre entrar 

na faculdade. Ideias como essa nos são 
vendidas desde pequenos, “agora está 
encaminhado”, “é só estudar que tá ga-
rantido”, “a melhor época da vida”. Com 
isso em mente, ralamos para passar no 
vestibular e quando entramos na uni-
versidade não esperamos nada menos 
do que pessoas inteligentes, divertidas 
e sem preconceitos, novas experiências, 
matérias interessantes e uma estrutura 
que nos permita além de estudar, des-
frutar dos outros prazeres da vida. Con-
tudo, em poucos dias de convívio, vemos 
o conto de fadas cair por terra.

O que fazer diante da desilusão? Po-
demos fechar os olhos e continuarmos 
vivendo no mundo da fantasia; podemos 

ficar tristes e revolta-
dos por uns instantes 
e depois nos acostu-
mar (afinal “sempre 
foi assim e sempre 
será”); ou podemos 
canalizar nossa raiva 
e angústia para en-
tender o porquê das 
coisas estarem tão 
ruins assim e nos es-
forçamos para mudar 
a realidade da qual 
fazemos parte. Nós 
do CAPb escolhemos 
a última opção.

Por isso, agora 
tentaremos explicar um pouco do que se 
passou nessas bandas para acabarmos 

assim. A Escola Paulista 
de Medicina é fundada 
em 1933, como uma es-
cola de medicina particu-
lar destinada a cuidar da 
saúde da elite oligárquica 
paulistana (ligada ao café) 
e ocupar os cargos altos 
do Estado brasileiro. Em 
1956, a EPM é federali-
zada e, um pouco mais 
a frente, há o projeto da 
UFSP: uma universidade 
humanista em São Paulo, 
que conglomerasse todas 
as áreas de conhecimen-
to e fosse voltada para as 

necessidades da população. Contudo, no 
meio do projeto de Jango tinha um golpe. 

"(...) "a 
produção de 
saúde torna-
se coletiva e 
o médico, ao 
se tornar um 
assalariado, sofre 
com as mesmas 
mazelas da classe 
trabalhadora"

"(...) spdM 
não assinou a 
cessão, e ainda 
está defendendo 
'punição 
exemplar' aos 
estudantes "
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Com a ditadura instaurada em 1º de Abril 
de 1964, a UFSP foi dissolvida e diversos 
alunos e professores daqui, perseguidos.

Mais recentemente, em 1994, é fun-
dada a Universidade Federal de São Pau-
lo (UNIFESP), com os cursos de Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiologia e biomedi-
cina. Em 2004, ocorre a primeira grande 
expansão da Unifesp com os campi Dia-
dema e baixada e em menos de 10 anos: 
abrimos campi em Guarulhos, São José 
dos Campos, Osasco também e hoje ofe-
recemos mais de 30 cursos.

Essa expansão desenfreada, porém, 
não ocorreu sem diminuição da quali-
dade do ensino público superior e nem 
foi um processo isolado. A expansão da 
Unifesp é reflexo de um projeto maior do 
Estado brasileiro, materializado nas me-
didas do PROUNI, FIES e REUNI. Os dois 
primeiros são políticas de financiamento 
estudantil a universidades particulares 
e o último é programa de expansão das 
universidades federais públicas. Ou seja, 
o governo precariza o público por meio 
de expansões sem recursos e infra-es-
trutura suficientes e, ao mesmo tempo, 
apresenta o privado como solução, finan-
ciando esse setor.

Assim, o que vemos hoje são univer-
sidades superlotadas, com moradias pre-
cárias (ou sem nenhuma, como é o nosso 
caso), com bandeijões ruins, falta de pro-
fessores, de salas de aula e um longo etc. 
Diante dessa realidade, nós escolhemos 
lutar através do Movimento Estudantil 
e seus instrumentos – C.A’s/D.A’s, DCE’s, 
Executivas de curso e coletivos estudan-
tis. No entanto, ainda haverá quem diga 
que nós, por nos formarmos médicos, 
não temos que nos preocupar: nosso fu-
turo está garantido. Será? 

O mundO dO trabalhO médicO

Muitos vão nos dar a fórmula pron-
ta: “Eu sei que é difícil, mas vai passar. 
Aguentem agora, porque quando vocês 
se formarem, tudo se resolve”. Será que 
essas pessoas estão ignorando o fato de 
que a educação pública a cada dia se de-
teriora mais e mais? Será que não veem 
as diversas denúncias de más condições 
de trabalho, em hospitais e UbS afora? 
Será que não conhecem a Pesquisa do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), 
que revela que 44% dos médicos sofrem 
de depressão ou ansiedade e 57% têm 

estafa e desânimo com o emprego?
A resposta não é tão simples assim. 

Para respondermos com precisão temos 
que olhar o processo que a nossa pro-
fissão passou nos últimos tempos. Até 
o começo do século XX, principalmente, 
o médico exerce sua profissão como um 
médico-artesão. Ou seja, um profissional 
liberal que possuía todos instrumentos 
necessários para o seu trabalho - este-
toscópio, martelinho etc, muitos médi-
cos faziam os remédios que utilizavam, 
alguns tinham consultório, outros reali-
zavam visitas nas casas dos pacientes -  e, 
portanto, tinha grande autonomia. Con-
tudo, a partir da década de 30 e no brasil 
principalmente a partir da década de 60 
com grande intensificação nos anos 80, o 
médico sofre um processo de proletari-
zação. O que isso significa? O advento de 
tecnologias e o aumento do conhecimen-
to cientifico sem precedentes na História, 
obrigou o médico a se especializar cada 
vez mais. Esse processo de fragmentação 
da produção em saúde obriga a consti-
tuição dos hospitais, no qual o médico 
não mais é auto-suficiente: depende das 
tecnologias, das máquinas (que não são 
dele) e do conhecimento de outros pro-
fissionais (enfermeiros, dentistas, nutri-
cionistas, psicólogos, fisioterapeutas etc). 
Dessa forma, a produção de saúde torna-
se coletiva e o médico, ao se tornar um 
assalariado, sofre com as mesmas ma-
zelas da classe trabalhadora: péssimas 
condições de trabalho, altas jornadas de 
trabalho, má remuneração, adoecimento, 
entre outros. Com uma peculiaridade: a 
maioria da categoria ainda aceita e natu-
raliza essas relações.

É importante salientarmos que o 
que ocorre com o trabalho médico é um 
processo. E como todo processo, possui 
movimento. Desse modo, ainda há uma 
minoria que terá seu consultório (ainda 
assim, se submeterão aos convênios), 
mas a tendência é cada vez mais nos 
tornarmos (muitos já são) trabalhadores 
como outros quaisquer.

Mas o que fazer diante desse quadro 
desesperador? Podemos lutar ao lado de 
todos trabalhadores da saúde (e não só) 
por melhores condições de trabalho, me-
lhores salários e uma sociedade que nos 
melhore a vida. Para isso, a universidade 
e o movimento estudantil é uma grande 
escola: aqui, aprenderemos nossa técni-
ca e também como lutar quando chegar-

mos ao duro mercado de trabalho.

curiOsidade: será que tá ruim pra 
tOdO mundO?

Edson Godoy de bueno, dono do gru-
po AMIl, tem uma fortuna avaliada em 
2,6 bilhões de dólares. E o tal “empreen-
dedor” explica como conseguiu: “Para 
mim, foi uma experiência que me trouxe 
grande satisfação. Eu percebi que dis-
punha de mão de obra extremamente 
qualificada, mas extremamente barata: 
o médico. Eu soube explorar isso, e o 
resultado foi a Amil”. Ou seja, enquanto 
estamos adoecendo e trabalhando sem 
descanso, os Edsons da vida enchem o 
bolso de dinheiro e a pança de caviar. •

"(...) "o que 
fazer diante 
da desilusão? 
podemos fechar 
os olhos e 
continuarmos 
vivendo no 
mundo da 
fantasia? 
podemos 
ficar tristes e 
revoltados por 
uns instantes 
e depois nos 
acostumar?"
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greVe em 2014: e o que nós temos A Ver Com isso?
Simone Kakubo (81)

“O que o operário dizia
Outro operário escutava

E foi assim que o operário
Do edifício em construção

Que sempre dizia “sim”
Começou a dizer “não”...”

(Vinícius de Moraes)

o ano de 2014 vem apresentan-
do importantes acontecimentos 

desde o megaevento da Copa à acirrada 
disputa eleitoral. Dentro dessa conjuntu-
ra nacional, destacaram-se as greves dos 
garis, no Rio de Janeiro, dos metroviários, 
em São Paulo e a dos técnicos adminis-
trativos nas universidades fe-
derais.

Em março deste ano, em 
pleno carnaval, os garis do 
Rio de Janeiro entraram em 
greve por melhores condi-
ções de trabalho e de salário 
e saíram vitoriosos com au-
mento de 37% e garantia de 
que nenhum funcionário se-
ria demitido. Inicialmente, foi 
oferecido pela prefeitura aos 
trabalhadores, um piso muito 
abaixo da pauta exigida, acei-
to pelo sindicato da categoria, 
mas que foi rejeitado por parte dos garis, 
que continuaram a paralisação. O pre-
feito da cidade, Eduardo Paes, chegou a 
declarar que o movimento era um motim 
e não uma greve por não ter sido con-
vocado pelo sindicato. O desfecho foi a 
conquista de pautas muito próximas das 
exigidas e que não seriam atingidas sem 
o protagonismo e a autonomia dos tra-
balhadores ao redor de problemas con-
cretos pelos quais convivem diariamente.

Não tão longe dali, em São Paulo, no 
mês de Junho (às vésperas da Copa), os 
metroviários tentaram fazer uma greve 
com catraca livre, exigindo melhores sa-
lários, mas o Ministério do Trabalho con-
siderou a ação ilegal. Houve paralisação, 
também considerada abusiva pelo Mi-
nistério Público, que ameaçou multar o 
sindicato por dia de paralisação. Durante 
a greve, o governador Alckmin ordenou 
reprimir o movimento com tropa de cho-
que, bala de borracha, bomba e gás, para 
garantir o lucro dos empresários não só 
envolvidos diretamente com o funciona-

mento do metrô, mas daqueles que lu-
cram com a força de trabalho dependen-
te do transporte público para chegar aos 
locais de produção. Nesse sentido, o Es-
tado também cumpre o papel de manter 
a ordem dificultando a organização dos 
trabalhadores.

Ainda, outro movimento importante 
foi a greve dos funcionários técnicos-ad-
ministrativos das universidades e insti-
tuições de ensino superior federais com 
a luta pela realização da jornada de 30 
horas semanais sem redução de salário 
e pelo incentivo à qualificação dos traba-
lhadores da categoria. Somando-se a isso, 

também a oposição contra algumas re-
formas que vem prejudicando-os, como 
a EBSErH.

Em algumas universidades não houve 
adesão à greve. A Unifesp foi uma das 
que os técnicos decidiram não se colo-
car lado a lado dos demais da categoria, 
comprometendo por hora a possibilida-
de de conquistar a pauta histórica das 30 
horas. Mas por que não aderimos? É no-
tável o atrelamento dos técnicos com a 
atual gestão da reitoria e a ilusão de que 
a reitora irá conceder de bom grado a 
diminuição da jornada de trabalho, com 
todo seu discurso de conciliação, diálogo 
e compreensão. Resultado: nada de 30 
horas!.

Considerando esse panorama, pude-
mos verificar que os garis só consegui-
ram suas justas reivindicações quando 
se recusaram a deixar o Rio de Janeiro 
lindo e limpo e foram à luta. Vimos tam-
bém que muitas vezes o governo impede 
que os trabalhadores exerçam seu poder: 
impediram e reprimiram os metroviários 

quando eles tentaram deixar seus pa-
trões um dia sem lucro (catraca livre) ou 
deixar os outros patrões sem lucro (im-
pedir que as pessoas fossem ao trabalho). 
Além disso, percebemos com os nossos 
técnicos, que eles não conseguirão as 
30 horas – nem outra conquista real - se 
continuarem ajustando-se ao lado do “di-
álogo democrático” da reitoria.

Considerando essas questões, pode-
ríamos nos perguntar: O que eu tenho a 
ver com essas greves de trabalhadores??

Então, se a força dos trabalhadores 
está em parar a produção e produzir é 
algo importante, nós, estudantes, não 

estamos descolados do 
que ocorre na socie-
dade e fazemos parte 
dessa lógica, seja por 
estarmos diretamente 
ligados à produção de 
conhecimento, seja por-
que logo menos tam-
bém seremos trabalha-
dores e trataremos os 
pacientes, tornando-os 

“saudáveis” para voltar 
a trabalhar e produzir 
no dia seguinte. Des-
se modo, pra finalizar, 

lançamos  um questionamento: como 
conseguiremos melhorar a universidade 
e adquirir aquilo que tanto almejamos, 
elementos basais para ter uma boa for-
mação,  como o terreno do DCE e atlé-
tica, a moradia próxima da universidade, 
bandejão e biblioteca de qualidade, an-
fiteatros dignos, uma grade horária que 
dê para termos qualidade de vida entre 
outros? •
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EBSErH
já ouviu falar de ebserh? A Empre-

sa brasileira de Serviços Hospitalares é 
uma proposta do governo pra privatizar 
os Hospitais Universitários brasil afora. 
É sempre encarada com muita luta dos 
estudantes, técnicos e professores pois 
sabidamente precariza condições de tra-
balho e ensino. Mesmo assim, foi apro-
vado em diversas universidades à revelia 
da comunidade, mostrando o caráter das 
reitorias que, em ultima instância, está 
do lado do governo e dos empresários
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Aos que hesitAm
Bertolt Brecht

Você diz:
Nossa causa vai mal.

A escuridão aumenta. As forças diminuem.
Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo

Estamos em situação pior que no início.
Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca.

Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência de invencível.
Mas nós cometemos erros, não há como negar.

Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem
Estão em desordem. O inimigo

Distorceu muitas de nossas palavras
Até ficarem irreconhecíveis.

Daquilo que dissemos, o que é agora falso:
Tudo ou alguma coisa?

Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora
Da corrente viva? Ficaremos para trás

Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo?
Precisamos ter sorte?

Isto você pergunta. Não espere
Nenhuma resposta senão a sua.

Pausa para um poema...

Fonte: Latuff 2011
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upgrAde dCC unifesp

www.dEPArtAMEntodECUltUrACiEntifiCA.wordPrEss.CoM
• Calendário de Cursos Introdutórios
• Central de Ligas acadêmicas
• Notificação de chegada de novos certificados
• perguntas frequentes da graduação
• atualizações de cursos e congressos
• divulgação de eventos extra-Unifesp

estamos trabalhando no 
desenvolvimento de projetos que 

possibilitem uma maior organização, 
divulgação e interação entre estudantes 

da área de saúde. 

siga-nos e receba nossas atualizações:
Facebook: /dccunifesp

Grupo(Facebook): Informativo dCC
email: dccunifesp@gmail.com



CuidAdo! seus sonhos podem VirAr reAlidAde
dossiê PraE

Jackeline Neves (81)

A Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PRAE) nasceu por uma 

demanda crescente por parte dos estu-
dantes de condições básicas para estudar, 
realizar atividades acadêmicas e para ga-
rantir a permanência estudantil na uni-
versidade. No próprio site da PRAE lemos 
como missão e visão: "Desenvolver ações 
institucionais direcionadas para o acesso, 
para a permanência e para a conclusão 
de estudantes de graduação e pós-gra-
duação da Unifesp, visando a excelência 
na sua formação integral, pautada nas 
responsabilidades ética, social e ambien-
tal" e "Ser uma Pró-Reitoria de referência 
nacional na assistência estudantil, com-
prometido com a integração acadêmica, 
cultural e social do estudante".

Antes de espalhar "boatos", vamos 
olhar o que ela vem fazendo pela Unifesp 
no Campus SP:

BandEjão: Para começar é válido 
esclarecer que pelo menos 60% de todo 
o dinheiro que a Unifesp, por meio da 
PRAE, subsidia das refeições dos alunos 
é SOMENTE lUCRO para a empresa que 
opera o bandejão- porcentagem que pro-
mete aumentar no próximo contrato, em 
2015. Como se não bastasse isso e a em-
presa precarizar cada dia mais o serviço, 
a partir do ano que vem não haverá mais 
refeições aos finais de semana- por de-
terminação do Conselho de Assuntos Es-
tudantis, a despeito da resolução da As-
sembleia Estudantil que 
votou a favor de refei-
ções sábado e domingo e 
jantar (sim, eles queriam 
tirar o jantar também, 
alegando que o Campus 
SP é o único que serve 
jantar- isso sim é demo-
cracia!). Mas a cereja do 
bolo é a PRAE acusando 
os alunos de espalharem 

"boatos" de que não ha-
veria refeições aos finais 
de semana e sair com essa resolução se-
manas depois. Agora é importante falar 
sobre a "economia" e o "uso racional do 
dinheiro público" (bastante controversos 
como vimos ali em cima) que nortearam 

a retirada de refeições aos finais de se-
mana. A história de como chegaram a 
isso é interessante: depois que a nova 
empresa, Pack Food, assumiu o bandex, 
ela foi gradualmente abandonando o ser-
viço aos finais de semana trazendo pou-
quíssima comida, fechando mais cedo e 
inclusive não vindo. Depois, na mesma 
época que surgiu o "boato" de que tira-
riam do contrato os finais de semana, a 
PRAE resolveu contar quantas pessoas 
estavam comendo no bandejão nesses 
dias. Se você, caro estudante, fosse no 
bandex um sábado e estivesse fechado, 
voltasse num domingo e mais outro dia 
e também estivesse fechado, provavel-
mente não voltaria mais. Pois bem, vol-
tando para a conta da PRAE, decidiram 
que, priorizando, como sempre, o uso 
racional do dinheiro público, retirariam o 
bandejão dos finais de semana. No próxi-
mo contrato a empresa vai ter que pagar 
pelo aluguel do espaço, e adivinhem? Ela 
vai cobrar mais caro no contrato, obvia-
mente. Em suma a Unifesp vai garantir o 
lucro que a empresa quiser, como vem 
fazendo, e ainda pagar o próprio aluguel 
de um espaço da Unifesp!

Essa é a história do bandex, que para 
dar lucro pra empresa paga-se qualquer 
preço, mas para dar comida para os es-
tudantes tem que passar pelo crivo des-
sa racionalidade duvidosa. O fato mais 
curioso nessa história é que tanto a PRAE 
como a diretoria do campus insiste em 

dizer que estão do lado dos estudantes, e 
é um injustiça os estudantes ficarem sol-
tando "boatos" contra eles. Mas, se es-
tivessem de fato do lado dos estudantes 
e não da precarização das condições de 

estudo, estariam lutando junto e com a 
mesma indignação dos por um bandejão 
100% público, sem esse desvio de verba 
pública grotesco direto para os bolsos da 
Glória Mundi, Pack Food e seja lá qual 
mais for- a única solução para usar racio-
nalmente o dinheiro público e ter mais 
que 3 caroços de inhoque no prato- e não 
ficar dando sempre desculpas para justi-
ficar a precarização.

Moradia ESTudanTiL: Nesta edi-
ção do bíceps tem um texto sobre a mo-
radia com detalhes dessa história e ainda 
a carta feita pelos alunos que estão na 
Comissão de Moradia- vale a pena confe-
rir e ter mais um exemplo da racionalida-
de por trás de tudo: a precarização. Mas 
aqui vou ressaltar o papel "lobo em pele 
de cordeiro" que a PRAE teve em mais 
esse quesito.

Seria extremamente lógico uma Pró
-Reitoria de Assuntos Estudantis, que 
quer ser "referência nacional", e garantir 
a permanência dos estudante, defender 
a Moradia Estudantil aqui na Vila Cle-
mentino, perto de onde tudo acontece 
e é realmente o Campus SP da Unifesp. 
MAS, olha só, a PRAE fez e está fazendo 
de tudo para justificar a Moradia em San-
to Amaro- a despeito dos argumentos 
extremamente, estes sim, racionais da 
carta dos alunos e ser contrário ao que 
os moradores de Santo Amaro- que com 
luta e organização conseguiram um ter-

reno para terem uma 
UNIVERSIDADE- queriam. 
Enfim, os detalhes es-
tão no texto da Moradia, 
confiram!

EdiTaL dE TranS-
PorTES: Outra palha-
çada é o novo edital de 
transportes da PRAE. Pri-
meiramente não existe 
mais a possibilidade de 
solicitar passagem aérea, 

o que mina qualquer chance de estudan-
tes fazerem atividades acadêmicas e/ou 
de representação distantes de SP. "Ah, 
mas ainda dá para ir de ônibus", pensa-
ria um inocente. Agora precisa ter 75% 
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do ônibus cheio com pelo menos uma 
semana de antecedência, quem faz o pe-
dido tem que registrar firma em cartório, 
colher a assinatura de todo mundo que 
vai, além de RG e  número de matrícula, 
depois mandar nova lista, com firma re-
gistrada de novo, de quem realmente foi, 
e o mais importante de todos: REZAR! 
Rezar para que por algum motivo não 
mandem um bilhete falando que fulano 
não é aluno e não pode entrar no ônibus- 
mesmo apresentando comprovante de 
matrícula, crachá e tudo o mais; ou para 
a lista não desconfigurar e a pessoa X sair 
com o RG da pessoa Y e não deixarem 
nenhum do dois subirem também (nota: 
tudo isso aconteceu!). Está extremamen-

te burocratizado, desgastante e é quase 
a regulamentação de não ter transporte 
para alunos. Eta, PRAE! Eta! Sempre faci-
litando a vida dos estudantes! 

Esses são alguns dos exemplos bem 
didáticos que a PRAE nos dá de que não 
está na luta por melhores condições de 
estudo e permanência dos estudantes 
na Unifesp, mas é sim um instrumento 
de mediar um processo de precarização 
(consciente ou inconscientemente, é o 
que acontece na prática), com desculpas 
de "servir à sociedade" e fazer "uso ra-
cional do dinheiro público"- argumentos 
que, como vimos, se fossem verdadeiros 
a atuação da PRAE seria exatamente o 
contrário do que é hoje: decidir qual a 

próxima vítima de repasse do corte de 
verba.

"Nossa, a reitoria está só dificultando 
a vida dos estudantes", você pode estar 
pensando agora. Sim! Mas calma, não 
estamos sozinhos! Agora ela está crian-
do a Pró-Pessoas, que é a "PRAE" dos 
técnicos da Unifesp, que pretende levar 
adiante a pauta histórica, que inclusive 
foi mote da eleição da atual reitora, de 

"30 horas para os técnicos já!". Apesar da 
criação da Pró-Pessoas estar sendo ven-
dida como uma conquista, técnicos, cui-
dado quando seus sonhos se tornarem 
realidade!

PS: Pode ser só um boato! •

As duas imagens se tratam 
de uma nota feita pela PRAE 
no dia 17 de setembro (um dia 
antes do ato na reitoria pelo 
terreno) para "esclarecer" os 
alunos sobre a questão do RU 
e da Moradia estudantil. Em 
destaque na primeira imagem 
temos a impressão de que uma 
conspiração criou do nada, "sem 
nenhum fundamento", o "boato" 
de que o RU seria fechado aos fi-
nais de semana; e ainda comple-
ta que a PRAE não decide nada 
sem consultar os interessados. 
No dia 25 de setembro houve 
uma assembleia estudantil que 
foi favorável à manutenção do 
RU aos finais de semana- pare-
ce que temos o posicionamento 
dos interessados, os estudantes. 
Mas na reunião do Conselho 
de Assuntos Estudantis do dia 
14 de Outubro resolve-se que o 
próximo contrato do bandejão 
não cobrirá finais de semana. 
Entenda o "racional" da PRAE 
para retirar o RU nos finais de 
semana no texto "Seus sonhos 
podem virar realidade: Dossiê 
PRAE". A nota na íntegra pode 
ser encontrada no blog no CAPB 
(http://capbunifesp.wordpress.
com/2014/11/19/nota-de-es-
clarecimento-da-prae/) já que 
não pudemos encontrar mais no 
Facebook da PRAE, como antes 
era possível.
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rua dos erros
Fábio Marmirolli (82)

Alguns a chamavam de Alameda dos Desencontros.
Outros, de Via Expressa dos Desajustados.
Eu sempre preferi o nome mais simples, mais bobo e, tal-

vez por isso, mais verdadeiro de Rua dos Erros.
Naquela rua, certa vez, um carro cruzara o sinal vermelho. 

E, apesar de muitos carros cruzarem sinais vermelhos em mui-
tas outras ruas, aquele em especial não tinha nada de especial.

Passou por lá também, numa noite qualquer de boemia 
abstêmia, uma garota que, bem lá no fundo, achava que era 
verde. Ela não tinha qualquer problema em perceber as cores 
ou em se ver no espelho. Mas sempre que andava pelas ruas, 
via os olhares oblíquos que as pessoas lhe lançavam; enca-
radas breves e torcidas que ela não podia deixar de traduzir 
em sua cabeça hiperativa como sendo alguma impressão da-
quelas pessoas que se perguntavam “por que essa garota é 
verde?”.

Ainda um dia, um daqueles típicos palhaços (de circo) tris-
tes passou por ali maldizendo a vida e se afundando em me-
lancolia, como é típico de sua raça. Então acabou fazendo uma 
criança rir.

E não entendeu nada de nada.
Certo gari, limpava aquela rua todos os dias. E, apesar de a 

sujeira ser sempre a mesma (um acúmulo de coisas estranhas 
completamente diferente do acúmulo de coisas estranhas do 
dia anterior) sua vida era curiosa, pois, para ele, a semana co-
meçava na quarta-feira e terminava na terça. O que era um 

problema para entender quais feriados emendavam e quais não.
Muitas pessoas passavam pela Rua dos Erros. A maioria, praticamente sem se dar conta. Um ou outro caía da bicicleta e passa-

va a enxergar (e a observar absorto) as vidas das pessoas se cruzando, desencontrando e se desajustando por ali. Alguns poucos 
conseguiam a proeza de enxergar os próprios erros.

Nem por isso se tornavam menos infelizes.
Correu, entretanto, por ali, um certo boato. Uma fofoquinha escorregadia que dizia que havia naquela rua também, um ser 

humano feliz. Um certo mendigo, morador da rua, rei dos desajustados. Um indivíduo que sabia se mover por aquela avenida 
(cheia de falta de espaço) sem tropeçar. Talvez porque seu andar ébrio se encaixasse na tortuosidade dos caminhos formados 
pelos corredores de pessoas apressadas. Talvez por que tivesse sorte.

A sorte de ser o mais errado naquele caminho de erros.
E assim se encaixar perfeitamente naquele lugar que era, ao mesmo tempo, palco das maiores imperfeições e, por isso mesmo, 

perfeito. •

PrimeirA Vez
Heitor José (82)

Êxtase. liberdade mentolada,
calor; nova tragada.
Acesso, difícil apagar,
apagado, como não acender?
Não há o que entender.
O mundo se acaba por ai,
tiros, mortes, sangue inocente,
o cigarro na metade apenas;
sujo, quem é menor? Quem é maior?
O que ser? Quem diabos ser?
O planeta vai girando, 
a bituca vai crescendo, cuidado com o dedo.
O que resta pra amanhã?
Novas eleições, conflitos, armas?
Os modernistas disseram que deveríamos dizer “me 

dê um cigarro”
nada disse sobre armas e sangue.
Haja cigarro pra todo esse lixo,
haja mundo pra toda essa droga.
Sinto o calor na ponta dos dedos,
ignore, admite o céu, trague mais um pouco.
Há tanta calma nesse ato.
haja fogo,
pra começar tudo de novo.
Isso no primeiro cigarro.
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Pausa para um poema...

• • • Crônica e Poema • • •24


