
20.06.2016
ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES DO CAMPUS SÃO PAULO 
DA UNIFESP

202 estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Ciências 
Biológicas – Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Tecnologias em 
Saúde do campus São Paulo da UNIFESP se reuniram hoje, 20 de jun-
ho de 2016, em Assembleia Geral, no anfiteatro Boris Casoy desse 
campus, das 18:00 às 20:40.

INFORMES

Jéssica (2º ano da Enfermagem) – Sobre o orçamento: após um 
levantamento de dados, observou que, em 2015, R$7 bi foram cortados 
da educação. Em 2015, 9 das 15 maiores universidades federais do 
Brasil tiveram uma déficit de quase R$400 mi, tendo as universidades 
de recorrer ao MEC pra fechar as contas. Os cortes já vêm acontecen-
do há algum tempo na Unifesp, e, no ano passado, uma comissão de 
gestão de cortes de gastos foi criada. A universidade só tem condições 
financeiras pra se manter até agosto desse ano, e a dívida acumulada 
gira em torno de R$12 mi, desde 2014. Os 2 grandes problemas desse 
ano são: o bloqueio dos recursos e o aumento nos valores de contratos.

Silvia (2º ano da Fonoaudiologia) – Sobre as bolsas de permanên-
cia (PBP e PAPE): PBP suspenso em maio desse ano, sendo mantido a 
quem já o recebia. Problemas no pagamento do PAPE. Remanejamento 
de verbas do RU para as bolsas PAPE.

João (2º ano da Medicina) – Sobre o RU: no mês passado houve 
reunião entre todas as comissões de Restaurantes Universitários da 
Unifesp. O representante não pôde ir, e não teve acesso a nenhum tipo 
de ata dessa reunião; a secretaria da diretoria do campus, quando 
acessada por ele a esse respeito, declarou não ter conhecimento dessa 
reunião de comissões. Ele também não obteve resposta do represen-
tante técnico da comissão o qual contactara. O plano da diretoria do 
campus para o RU não são muito claros, sendo evidente, apenas, a fal-
ta de verba para a manutenção de seus serviços. A intenção de reforma 



das dependências do atual RU do campus foi mencionada em reunião 
anterior.

Pedro e Nathany (ambos 2º ano da Enfermagem) – Sobre limpeza 
e segurança: esses serviços vêm passando por cortes de pessoal des-
de 2013, com sucessivos atrasos em pagamentos e renovações de 
contrato, que se refletem nos salários dos funcionários e no funciona-
mento das instalações da universidade (Biblac e banheiros, por exemp-
lo). É notável a diminuição do quadro de funcionários e sobrecarga dos 
que ficam.

Simone e Fábio (4º e 3º ano da Medicina) – Sobre transportes: a 
diretoria já realizou o corte dos transportes para estágios no ano passa-
do. Os estudantes se mobilizaram e foi feito um acordo com a diretoria: 
para todos os estudantes que tivessem estágios fora do campus, have-
ria cobertura dos créditos de Bilhete Único. Em 2016, com o contexto 
de crise, essa assistência foi restringida àqueles que cobrirem certas 
condições de vulnerabilidade, estando o edital ainda sujeito a restrições 
de acordo com a verba da universidade.

FALAS

Nathany: matéria da Folha sobre a crise na Unifesp e nossa situ-
ação financeira.

Victória (2º ano da Enfermagem): propôs paralisação.

Cássio (campus Diadema): frisou o fato de que a mobilização do 
campus São Paulo vai ditar o tom da mobilização dos outros campi da 
Unifesp. Também pontuou que, além dos cortes em permanência, há 
também a forte possibilidade de que as atividades da universidade se-
jam paralisadas (em termos de não ter água nem luz).

Ming (2º ano da Enfermagem): diz achar muito importante tomar-
mos uma atitude; a situação de infra-estrutura precária já vem de longa 
data, e os professores só vieram a se preocupar agora. A despeito dos 
boatos de greve dos docentes, é importante que nos mobilizemos por 
conta própria.



Manieri (2º ano da Medicina): fez comentário sobre o “colapso do 
sistema de saúde no país”. Acha que tem de haver paralisação, porque 
se for haver, seja por falta de verba ou pelo motivo que for, que seja por 
nós, e não por uma ordem vinda de cima.

Jhow (1º ano da Enfermagem): iniciou a fala dizendo que faria 
contribuições e provocações. Disse já ter passado por duas faculdades 
privadas antes da Unifesp e acumulado alguma experiência de mobi-
lização nesse tempo. Observou que o momento que vivemos na Unife-
sp não é só nosso; o contingenciamento e os cortes já vem acontecen-
do desde alguns governos federais atrás. Lembrou que precisamos 
saber de quem cobrar nossas pautas e que só quem vive aqui sabe 
dizer o que passamos ou vivemos. Propôs o levantamento de bandeiras 
comuns aos estudantes do campus. Defendeu que nenhum direito seja 
negado aos estudantes do Brasil, bem como um movimento estudantil 
que reflita nossas dificuldades. Reforçou a necessidade de que 
cheguemos a uma agenda de cobranças bem definida. Fez alguns co-
mentários sobre a privatização do sistema de saúde e seus reflexos em 
nossas vidas profissionais e propôs a mobilização dos estudantes do 
campus em uma paralisação de um dia, somada a uma visita à reitora.

Juliana (2º ano da Medicina): perguntou se há alguma comuni-
cação com a Medicina da Unicamp e sugeriu que podemos nos fortale-
cer a partir desse contato. Como representante da DENEM (Direção 
Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina), João (Med 2º ano) se 
propôs a fazer esse repasse, através do contato que tem pela Executi-
va.

Camila (2º ano da Medicina): começou a fala com alguns ques-
tionamentos, como “para quem é essa crise?” ou “a quem essa crise 
sustenta?”. Terminou fazendo provocações sobre a falta de mobilização 
nesse campus e o predomínio de uma elite por aqui.

Ming: disse que devemos lutar por várias causas básicas que ig-
noramos (creche, moradia…). Terminou com comentário sobre a articu-
lação com as outras faculdades.

Lívia (Enfermagem): fez pontuações sobre a creche na permanên-
cia estudantil e sobre o caso da aluna que levou o filho à aula e por isso 
foi oprimida por uma professora.



Vinícius (1º ano da Medicina): sugeriu ação conjunta com outras 
faculdades em uma mobilização em termos de “um ato grande, inter-
campi”.

Formol (5º ano da Medicina): propôs a organização de comissões 
que capilarizem as informações do campus entre os discentes e tam-
bém para a comunidade externa à faculdade. Concordou com a ideia de 
um ato que junte várias instituições públicas.

Ming: pontuou que pressionar a reitoria não faz muito sentido. 
Frisou que “todos os cortes são feitos do nosso lado”, comparando o di-
recionamento de recursos aos espaços estudantis e aos da reitoria, por 
exemplo.

Pedro (2º ano da Enfermagem): afirmou que precisamos decidir 
sobre paralisação, como uma prioridade. Sobre a proposta das comis-
sões, disse entender que a estratégia levaria a uma maior dissipação 
dos estudantes.

Jhow: notou que é de responsabilidade da reitoria, a adminis-
tração do que se faz ou não faz com os recursos da universidade, e 
concordou que deve haver um ato público. Destacou a necessidade da 
redação de uma carta dos estudantes à reitoria, na qual conste todas as 
nossas reivindicações. Discordou que a pauta da paralisação deva se 
sobrepor a qualquer outra pertinente à nossa mobilização. Ressaltou 
que é preciso estabelecer uma estratégia cotidiana de ações (porque 
paralisação ≠ férias).

Bruna (Tecnologias): chamou atenção para o fato de que desde 
2013 os cortes vêm acontecendo, e só em 2015 foi criada uma comis-
são de gestão de gastos, o que indica a necessidade de cobrarmos a 
reitoria

Formol: defendeu que devemos tomar uma primeira ação e, mais 
tarde, numa outra assembleia, discutirmos o encaminhamento de pos-
síveis paralisações. Disse que os cortes também acontecem na reitoria, 
pontuando que já, desde 2013, eles vêm acontecendo para que os es-
tudantes não sofressem tanto. Finalizou dizendo que vale mais a pena 
um ato na assembleia legislativa (exemplo qualquer de órgão público) 
do que na reitoria.

Júlia (3º ano da Fonoaudiologia): pontuou que mesmo que consi-
gamos alguma coisa, não significa que devamos parar de nos mobi-



lizarmos, a exemplo do risco constante de perdermos a garantia das 
bolsas de permanência, a despeito de elas ainda estarem sendo re-
postas, eventualmente.

Bruno (4º ano da Medicina): começou notando que a situação é 
complicada para todos. Concordou com o fato de não podermos conti-
nuar as aulas sem nenhuma garantia de permanência. Porém, frisou 
que pode ser um blefe direcionado às instâncias superiores, ou, ainda, 
um ensejo para que se mantenham as atividades da faculdade e ainda 
se cortem os auxílios à permanência. Destacou a importância de que os 
campi se articulem com coesão, através de todos os meios possíveis, 
como a internet, por exemplo.

Isaac (1º ano da Medicina): mencionou a assembleia comunitária 
com representações de docentes e técnicos que aconteceu na última 
sexta (17), e informou que tudo aponta para a paralisação em agosto. 
Disse que os outros segmentos buscam a união com os estudantes, 
porém, chamou a atenção para a possibilidade de sermos usados como 
massa de manobra. Pontuou que, antes de decidirmos nos paralisar, é 
importante que encaminhemos, primeiramente, algum ato.

Natália (4º ano do Biomédico): levantou o ponto de que, mesmo 
que a Unifesp pare em agosto, os laboratórios de pesquisa não param, 
e quem está desenvolvendo projetos de pesquisa terá de vir aqui, in-
variavelmente. Reforçou a importância da constância na informação e 
na mobilização dos estudantes, tendo em vista a forte perda de contin-
gente que sucede as mobilizações no campus (e.g., a descaracteriza-
ção da greve de 2012). Achou muito interessante a articulação com out-
ras federais e também com as demais categorias. Reforçou a importân-
cia de delinearmos nossa agenda, para que não sejamos usados de 
massa de manobra. Reforçou, também a importância de um ato que 
tornasse publicamente conhecidas nossas necessidades

Henrique (Fatec Ipiranga): parabenizou a iniciativa e a organiza-
ção da assembleia, tendo em vista o contexto por que passamos e os 
exemplos de outras faculdades. Frisou a importância de nossa mobi-
lização, destacando, porém, sua visão de que a ida às ruas já está bem 
caída, em prol da estratégia de ocupação, como vimos no caso dos se-
cundaristas de SP. Disse acreditar que precisamos ousar um pouco e 
nos adaptarmos à lição que os secundaristas nos deram. Defende que 
nos articulemos na nossa luta e projetemos algumas ocupações (a ex-



emplo da ocupação dos aparelhos do Min da Cultura). Concluiu desta-
cando a urgência pela rearticulação do DCE da Unifesp.

Manieri: ressaltou a necessidade da informação na articulação do 
movimento, apoiando a proposta da criação das comissões de infor-
mação.

Jhow: propôs uma plenária com a Soraya no anfiteatro M. Lin-
demberg. Destacou que a pressão que conseguimos fazer juntos, é 
bem maior. Indicou, inclusive, algumas datas: ato unificado das federais 
nessa terça que vem e na quarta ou quinta seguintes, plenária com a 
reitora.

Cássio: defendeu a necessidade de informação, mas reforçou que 
ela chegue aos outros campi, também (sugerindo que marquemos pre-
sença na assembleia do campus Osasco, que vai acontecer nessa sex-
ta-feira, 24). Concluiu chamando atenção para os riscos de tentarmos 
dialogar com a reitoria.

Débora (2º ano da Medicina): discordou da proposta das comis-
sões de informação (segundo ela, as informações serão, de certa for-
ma, filtradas pela comissão quando transmitidas, impreterivelmente). 
Propôs uma audiência pública com todos os campi e a reitora, e a 
definição de encaminhamentos a partir disso.

Lucas (5º ano da Medicina): Após fazer comentários pessoais, 
Frisou que devemos estar bem articulados e esclarecidos, devido ao 
risco de o movimento acabar como massa de manobra (lembrando de 
2012, quando os interesses eleitorais acabaram manipulando o movi-
mento, e olha só no que deu), além de coesos quanto a como agiremos 
para conseguir essas pautas realizadas. Segundo ele, “tudo que ainda 
temos é porque lutamos”. Concluiu pontuando sobre a naturalização 
gradual dos cortes no ambiente universitário.

Gabriel (2º ano da Medicina): disse ter conhecidos na Unicamp e 
afirmou que a ajuda deles pode contribuir bastante à articulação da 
nossa mobilização.

Victória: destacou que a organização de comissões não é uma 
boa estratégia e reiterou a proposta da plenária. Reforçou que devemos 
nos mobilizar em atos e nos unirmos com coesão.

Milena: reforçou que não podemos ficar isolados no movimento e 
que devemos nos unir aos demais campi e faculdades.



PROPOSTAS

1. Um dia de paralisação

Por contraste: APROVADA

1.1. Paralisação com visita à reitoria

Por contraste: NÃO PASSOU

2. Audiência pública / plenária com a reitora

Por contraste: APROVADA

3. Ato intercampi + outras instituições em avenida grande

Por unanimidade: APROVADA

4. Formação de comissões (com representações de todos os 
campi) de informação, um em caráter interno, outro, externo Formação 
de um comando de mobilização que represente todos os campi, que 
faça com que todas as informações cheguem a todos e que articule out-
ros campi com o nosso.

1 contrário e umas abstenções: APROVADA

5. Redação de uma carta à Reitoria

Por contraste: APROVADA (1 abstenção justificada por não 
termos tirado o conteúdo da carta antes de a votarmos) => a carta será 
escrita e lida em uma próxima assembleia e, então, será entregue na 
plenária.

6. Ato conjunto com docentes e técnicos? (pelo fim do contingen-
ciamento de recursos X não temos pautas muito bem definidas para 
agregarmos os outros segmentos X bandejão, bolsas, liberação do con-
tingenciamento de verba (âmbito federal), limpeza e segurança, trans-
porte para estágios, creche e moradia estudantis // reajuste anual do 
orçamento)

44 favoráveis X 52 contrários: NÃO PASSOU

7. Unificar as pautas 1 e 3 em uma só = o dia de paralisação 
servirá à realização do ato. ISSO NO FINAL DA SEMANA QUE VEM.

Por unanimidade: APROVADA



essa assembleia de hoje => ato => plenária => outra assembleia 
(tudo isso antes do fim do semestre)


