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Tese: Uso dos espaços universitários para festas e autonomia para venda de 

produtos. 

Autor: Fernando José Filho – 7062869 – Estudante – Ciências Sociais – Guarulhos.  

A presente tese traz como proposta de discussão para o I Congresso da Unifesp, o uso 

dos espaços estudantis vinculados aos Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros 

Acadêmicos e Atléticas e espaços de sociabilização sem vínculos institucionais dentro 

dos campi para realização de festas e demais atividades de sociabilização, sendo 

autônomo dos estudantes durante essas atividades o comércio de alimentos, bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas. 

Objetivo:  

Durante minha experiência como estudante no Campus Guarulhos, presenciei 

vários gestos em que se retraía e se  proibia o uso dos espaços estudantis para realização 

de festas com consumo de bebidas alcoólicas.  Até o ano de 2012, os alunos gozavam 

de plena autonomia para realização de festas nos seus espaços de convívio. A partir de 

2013, esse cenário muda, com o fechamento dos espaços, exigência de documentos 

jurídicos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas. Nenhuma explicação foi dada 

sobre estas proibições senão as mais genéricas. Desta forma, a universidade se fecha ao 

debate e acordos sobre essa problemática. As consequências foram que os estudantes 

começaram a procurar espaços para realização de festas e recepções. Os bares em torno 

das universidades se tornaram locais prediletos para estes fins, deixando os estudantes a 

margem de situações violentas, como foram os casos de homofobia na festa de recepção 

dos calouros no começo do ano letivo de 2014. Outra consequência sentida foi que a 

festa e a venda de alimentos e bebidas sempre foram um meio de arrecadação para 

manutenção dos espaços. Com esta proibição, os grupos estudantis passam por 

dificuldades financeiras e falta de recursos, não podendo assim, levar para frente os 

inúmeros projetos acadêmicos e políticos. 

No Código de Conduta Estudantil/2013 e nos Estatuto e Regimento Interno da 

Unifesp – 2011, não constam parágrafos em face destas proibições, e de acordo com a 

legislação federal fica a cargo que todo estabelecimento de ensino universitário tem 

autonomia para decidir sobre estes assuntos.  
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 Estas decisões, portanto, devem acontecer num nível democrático e profundo 

diálogo entre estudantes e gestores. A decisão de não se fazer festas nos espaços 

estudantis e universitários, faz com que as vivências sociais na universidade se tornam 

secas e agressivas. Os estudantes têm consciência sobre os males do consumo excessivo 

de bebidas, porém isso não se deve em frequência de festas, mas a outros fatores 

socioculturais em que a sociedade em geral está construída. Acreditamos que a 

universidade tem um papel de dialogo e prevenção e não punitiva, pois os estudantes, 

mesmo com normas proibitivas continuam bebendo em outros espaços. O que falta na 

Universidade Federal de São Paulo é um dialogo profundo sobre o tema e não é através 

de proibições sem fundamentos ou prescritas que isto acontecerá.  

Propostas:  

 Uso dos espaços estudantis e na ausência deste a disponibilização de outros 

espaços nos campi para realização de festas e outras atividades de 

sociabilização e, autonomia no comércio de alimentos e bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas.  

 Respeito à autonomia dos estudantes no gerenciamento dos seus espaços.  

 Programas que realmente ajudam a comunidade interna e externa da 

Universidade a refletir e combater os problemas vinculados ao alcoolismo.  
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Raquel Suely Cardoso da Conceição – 7063369; Carolina Zambotti Simões – 54567; 

Vinicius de Oliveira Bessi – 63340; Rafaela Viana Stephanelli – 7093882; Fábio Batista 

Assis Santana – 85887; Alana Cardoso de Oliveira – 7092236; Bruno César de Almeida 

Souza – 7078429; Luciane Lins dos Santos – 7062883; Juliana Castro e Del Rosso – 

7062912; William Tomio Shinkai – 7055411; Angêla Carolina Lesbão Piñones – 

77556; Ana Julia Baldi – 68931; Juliana Barros Alves – 68459; Danilo Fitipaldi – 

75738; Isabelle Pereira da Silva – 93247; Caio Tiago Faria Ferreira – 67733; Rubia 

Fraga – 75989; Rene Araújo dos Santos – 62929; Eveline Ivi Cori – 55294; Clarissa 

Sanches Rocha – 75970; Juliana Ribeiro Lourenço Silva – 7063413; Thamiris Naiara 

Alves Figueiredo de Almeida – 87156; Kathleen Ângulo – 63361; Pedro Camargo – 

75856; Thiago Santos do Nascimento – 91976; Aline Franco de Souza – 63347; 

Tamires Prado Chorban - 77039; Edvan Silva Mota – 63352; Rogério dos Santos 

Nascimento – 7061869; Karinna Silva de Moura Cezaro – 85352.  

 

Guarulhos, 30 de agosto de 2014.  
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