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Por uma universidade pública construída com os 

movimentos sociais! 

Tese do Coletivo Construção ao Congresso da Unifesp 

 

O momento por que passamos na educação e no ensino 

superior no Brasil traz à tona vários debates que sintetizam as lutas históricas nesses setores: USP, 

Unesp e Unicamp fizeram forte greve contra o corte orçamentário e contra a privatização da 

universidade, tendo sido a USP protagonista da luta por democracia nas suas instâncias de poder, 

em 2013; professores da rede municipal de São Paulo reivindicaram pautas de sua paralisação em 

2013 que não foram atendidas pelo prefeito Haddad; professores do Rio de Janeiro também fizeram 

sua greve, combatendo a criminalização e o direito de organização; e vários levantes dos 

movimentos populares exibiram a contradição de gastos bilionários dos Governos na Copa da Fifa, 

em vez de priorizarem nossos direitos básicos como saúde, educação, transporte e moradia; o ensino 

privado cresce cada vez mais, com incentivo do Governo Federal; ao mesmo tempo que a juventude 

continua sua mobilização a duras penas, enfrentando a criminalização e o ataque ao direito de 

protestar.  

Na Unifesp, o balanço não é diferente desde a greve de 2012, em que tivemos conquistas 

importantes e ganhos não-materiais para o movimento. Mas o nível de desgaste ainda é grande e só 

sairemos do precário quadro de nossa universidade, com unidade das categorias para pressionar 

uma Reitoria eleita com plataforma do movimento e que hoje tem preferência pelas reuniões de 

conciliação com os Governos, ao mesmo tempo em que quer manter uma gestão sem conflitos com 

os velhos setores da instituição. Para nós, militantes do Coletivo Construção, o Congresso da 

Unifesp pode ser um passo para nossa articulação em traçar as perspectivas sobre a democracia na 

universidade, embora saibamos que será um espaço limitado para discutirmos a fundo e rompermos 

com a elitização e as iniciativas de privatização e manutenção da precarização.  

Assim, nós trazemos aqui a nossa Tese, que reivindica a construção da universidade com os 

movimentos sociais. A divisão temática segue o proposto pelo regulamento do Congresso. 

1. Projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-econômico-ambiental. 

Historicamente a universidade pública serve a um projeto elitista, se valendo da mítica 

meritocracia para selecionar os “mais capacitados” a ingressarem em seu corpo discente. Sabemos 

que os “mais capacitados”, aqueles que são aprovados nos sistemas de seleção (vestibular e ENEM) 

são justamente aqueles que puderam estudar em escolas particulares, cursinhos pré-vestibulares 
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e/ou, mesmo a minoria oriunda de escolas públicas, no período diurno. 

Nós acreditamos que a Universidade Pública deve ser um direito do povo, e sua gestão deve 

ser partilhada entre o Estado e os trabalhadores organizados.  

Portando propomos: 

● Universidade construída com os movimentos sociais. Participação dos movimentos sociais 

nos conselhos, comitês, câmaras e congregações com paridade (¼: docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE), estudantes e movimentos sociais); 

● Adesão radical às cotas raciais e sociais com política de permanência adequada às novas 

demandas garantidos no estatuto. Negros e negras e a classe trabalhadora precisam chegar à 

Universidade com condições de permanência. 

● Tal como salas de aula e laboratórios, creches universitárias devem fazer parte do projeto de 

todos os campi existentes e que venham a ser criados. Pais e mães estudantes devem ter o 

direito de frequentar as aulas. 

● A gestão dos restaurantes universitários deve ser da Unifesp. Fora empresas terceirizadas; 

para os cargos extintos pela Lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998, serão contratados(as) 

paliativamente trabalhadores(as) terceirizados(as) diretamente pela Unifesp, tendo estes 

garantidos em contrato os mesmos direitos que os TAE e sem prejuízo da gestão pública do 

restaurante. 

● Criação de comissão paritária (¼) de estudo e articulação com outros IF's pelo fim do 

vestibular. 

2. Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública. 

Desde os anos 1990, as resoluções da Conferência “Educação para todos”, organizada pela 

UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial, ditam as linhas que a educação nos países “em 

desenvolvimento”, incluindo o Brasil, vem seguindo. Trata-se de priorizar o ensino básico para 

garantir mão de obra com o mínimo de qualificação para o mercado de trabalho, além de expandir o 

ensino superior prioritariamente pelas universidades privadas, abrindo linhas de crédito públicas 

para financiar os gastos dos “clientes” (educandos). 

Isso se traduz no Brasil da seguinte forma: De fato a educação básica é universalizada 

durante o governos FHC, mas com uma qualidade pífia; a explosão de universidades privadas e 

programas como o PROUNI, no governo Lula; e a abertura de linhas de crédito como o FIES, que 

financia os gastos com mensalidades em universidades privadas. 
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As Universidades Federais seguem uma privatização velada, com postos de trabalho 

terceirizados, relações com fundações privadas financiando (e exigindo contrapartida) as pesquisas 

e projetos, cursos pagos etc. 

Contra este cenário e por uma Universidade 100%, que atenda os interesses da classe 

trabalhadora em vez das empresas, propomos: 

● Fim da relação com FAP e SPDM. Por um Hospital Universitário 100% público. 

● Criação de comissão paritária (¼) de estudo de necessidades orçamentárias nessa nova 

realidade.  

● Exigir maiores recursos do governo, pelo fim dos recursos privados, tendo como meta 10% 

do PIB para educação pública imediatamente; 

● Orçamento participativo paritário (¼), com críticas ao modelo petista de divisão das 

migalhas; participação direta da comunidade desde o planejamento até a execução. 

● Fim dos cursos pagos. A educação não pode ser um privilégio de quem pode pagar por ela. 

Devemos exigir a inversão da lógica orçamentária do Estado Brasileiro: mais dinheiro para a 

garantia de direitos, menos para pacotes econômicos a bancos, multinacionais e 

agronegócio. 

● Criação de comissão paritária (¼) para estudo e articulação pelo fim da terceirização; contra 

a lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998 (que “Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.”). 

3. Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e representatividade. 

A Unifesp tem uma história de violação a direitos democráticos, como o de manifestação. 

Seu modelo de participação em espaços decisórios é arcaico e um convite à evasão de seus 

membros, sobretudo estudantes. Diante de uma realidade em que somos apenas 15% dos membros 

eleitos (sem contar os membros natos) e da dificuldade em estar nas reuniões, muitos conselheiros 

acabam “esvaziando” estes espaços. 

Por uma democracia real, participativa e direta, propomos: 

● Autonomia real, como garantido pela Constituição Federal de 1988; 

● Eleições diretas e paridade (¼) nos conselhos e na ponderação dos votos; 

● Fim dos cargos natos de pró-reitores e diretores de campus no Consu e de chefes 

departamento nas Congregações; 
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● Fim do cargo de Reitor: por um conselho gestor composto por estudantes, técnicos 

administrativos em educação, professores e movimentos sociais; 

● Fim do direito à reeleição de diretores acadêmicos; 

● Fim da exigibilidade da titularidade ou livre-docência para o cargo de diretor acadêmico. 

Qualquer membro da comunidade acadêmica, de qualquer categoria, pode concorrer ao 

cargo. 

● Eleições diretas e paritárias para o cargo de diretor administrativo. 

Assinaturas da Comunidade Acadêmica 

     Ordem Nome Categoria Campus Matrícula / Siape 

1 Adelia Maria Narciso Estudante Diadema 76105 

2 Agatha Harumi  Estudante Diadema 61316 

3 Aline Lúcia de Rocco Gomes  Estudante B. Santista 76869 

4 Aline Moraes Salinas Estudante B. Santista 67688 

5 Ana Clara da Silva Estudante Diadema 85082 

6 Andrea Almeida Torres Docente B. Santista 0017884680 

7 Antonio Levy da Silva França Estudante B. Santista 91603 

8 Betina Ahlemeyer Dauch Estudante B. Santista 62441 

9 Bruna Freire de Carvalho Estudante B. Santista 93737 

10 Bruna Rossi Leão Raphaeli  Estudante Diadema 61680 

11 Bryan Félix da Silva de Moraes Estudante Pós Guarulhos 83393 

12 Camila Vecchi Macedo Mendes Estudante B. Santista 91524 

13 Carina Pazini Cavalcante Estudante Diadema 78576 

14 Caroline Fontanelli Aikawa Estudante Guarulhos 93178 

15 Claudia Maria França Mazzei Nogueira Docente B. Santista 0015243709 

16 Dieferson Gabriel de andrade e Silva Estudante Diadema 55843 

17 Diego Armando Ferreira Ribeirinho Estudante B. Santista 91533 

18 Edson Barbosa da Rocha Estudante B. Santista 63535 

19 Elisa Roque Alves Estudante B. Santista 78422 

20 Elisabete Cristiana Vieira dos Santos Estudante B. Santista 91678 

21 Everton Gabriel Santos de Leão Estudante B. Santista 87441 

22 Fabiola Silva Ramos Estudante B. Santista 91737 

23 Fabrício Gobetti Leonardi Técnico B. Santista 0017631196 

24 Felipe Machado de Oliveira Estudante Diadema 70099 

25 Felipe Willian Ferreira de Alencar  Estudante Guarulhos 63139 

26 Fernanda Caroline Ferreira Alencar  Estudante Diadema 68648 

27 Gabriela Goes Parra  Estudante B. Santista 91740 

28 Iara Lovizio de Oliveira Estudante B. Santista 68025 

29 Jessica Sant Ana de Souza Estudante B. Santista 91540 

30 João Pedro Barbosa Ferreira Militão Estudante Diadema 61765 

31 Juliana Belfiori Ferreira de Souza Picolo Estudante B. Santista 87401 

32 Juliana Vilar da Nóbrega Laffront Estudante B. Santista 76887 

33 Karla Helene Marques Lima Técnica B. Santista 0017631323 
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34 Leandro Thomazini Estudante Guarulhos 55312 

35 Lucas Delfin Ferreira Rodrigues Estudante B. Santista 68412 

36 Lucas Faria Estudante B. Santista 76890 

37 Marcelo de Oliveira Palaro  Estudante Diadema 77827 

38 Maria Clara Ferreira da Silva  Estudante Guarulhos 67846 

39 Maria de Fátima Ferreira Queiróz Docente B. Santista 0016131513 

40 Maria Helena Carvalho Lemes Estudante B. Santista 62302 

41 Maria Thereza de Miranda Vianna Nogueira Estudante Diadema 86838 

42 Marilyn Satiko Konishi Estudante B. Santista 62948 

43 Matheus Lidiberde Machado Pereira Estudante B. Santista 76940 

44 Mauricio de Oliveira Filho Estudante B. Santista 68073 

45 Melissa Eiras da Cunha Estudante Diadema 94719 

46 Michel Cardoso Daud Estudante Guarulhos 93871 

47 Pâmela Passos dos Santos Estudante B. Santista 92474 

48 Patrícia Regina Rodrigues Roda Estudante Guarulhos 91768 

49 Renata Marques Ribeiro Estudante Diadema 61409 

50 Tamires Guimarães do Nascimento Estudante B. Santista 92476 

51 Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz  Docente B. Santista 0018740851 

52 Tatiane Berude Estudante B. Santista 87422 

53 Victoria dos Santos Pinheiro Estudante Guarulhos 91977 

     Assinaturas de Apoio de Estudantes Egressos e Movimentos Sociais 

     1 Adelina Oliveira Perez Egressa B. Santista 
 2 Alicia valério da costa massarolo Egressa B. Santista 
 3 Ana Carolina Costa Savani Egressa B. Santista 
 4 Aurélio Keiji Miyaura Egresso B. Santista 
 5 Diellen Aline de Andrade e Silva Egressa B. Santista 
 6 Isabel Keppler Egressa B. Santista 
 7 Lilian Rocha Egressa B. Santista 
 8 Max Felipe Vianna Gasparini Egresso B. Santista 
 9 Movimento Teatral da Baixada Santista Movimento Social B. Santista 
  

  Laura Medeiros Menta .......71.154 estudante  

  Ana Esther Pereira de Oliveira. 67917 estudante 

  Renata Alves da Costa 63319 estudante 

  Priscila da Silva   91710   estudante   

  Fabio Mendonça 66330 estudante 

  Marcos Vinícius de Oliveira Watanabe 93395 estudante 

  Vitor Hugo Melo de Almeida 63773 estudante 

  Giovanna Canêo 87394 estudante 

  Camila Cristina Maria Alfieri 67700 estudante 


