Ata da Assembleia Extraordinária dos Estudantes da EACH
São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, 21/03/2014.
Os estudantes da EACH se reuniram neste dia em assembleia extraordinária, que teve como pauta
debater o plano B apresentado pela reitoria para retorno das aulas.
Estavam presentes cerca de 350 pessoas, que lotaram o anfiteatro da Faculdade.
A sessão se iniciou com os seguintes informes:


Sobre ato do dia 25: concentração às 12h na reitoria, saída às 14h iremos até o CO, q estará
reunido neste dia com presença de toda a direção da USP.



Sobre assembleia dos professores: a CG aponta q o plano não é viável, as salas são pequenas,
não tem laboratórios nem computadores. Muitos professores levaram a proposta de procurar
salas no Butantã. Foi aprovado q a Congregação e demais colegiados da EACH deveriam
participar da negociação de locais para termos aulas. Tb aprovaram o ato do dia 25, tendo
como eixo lutar pela resolução dos problemas ambientais e maior participação da
comunidade nas decisões da reitoria.



Sobre a CG: se reuniu ontem e hoje, o dia todo. O plano não teve participação da CG, a
reitoria soltou o plano sem discutir as necessidades nossas. A Nádia (presidente da CG)
visitou a Unicid. Lá não tem salas suficientes, nem datashow, nem laboratório, nem
biblioteca. Reuniram-se com o Nakao que demonstrou alto nível de cinismo. A CG decidiu q
é inviável começar no dia 24. Foi feito um comunicado oficial, mas a reitoria os proibiu de
mandarem comunicado para os alunos. O comunicado foi enviado agora a pouco. A CG está
procurando locais alternativos para fazer uma contraproposta a reitoria.



sobre o plano B: cursos da manhã e da tarde seriam na Unicid. O noturno ficaria na Fatec de
Itaquera e no quadrilátero da Saúde. Tanto a Fatec quanto a Med já disseram q n podem
receber a EACH. O deslocamento entre as aulas nestes locais, não é possível. Não há
infraestrutura em nenhum destes locais, e a reitoria não deu garantias de que teríamos local
para alimentação, por exemplo,

A seguir iniciamos as falas. Não vou citar nomes.
1. fala: temos algumas opções. Trancamento geral, todos trancarmos o curso já q podemos
perder n só o semestre, mas o ano. O Nakao admitiu q o diretor da Unicid é amigo dele Oo.
Outra opção é voltar às aulas no Butantã. Não corresponde a tudo q exigimos, mas pelo
menos continuamos juntos. quero q os problemas sejam resolvidos, a volta as aulas vem
depois.
2. fala: eu queria saber se a diretoria atual já teve encontro com a reitoria, e se está questionado
e exigindo respostas? e o boueri está respondendo judicialmente?
3. esclarecimento: a diretoria anterior e a atual estão sendo negligente. está participando de
fóruns do movimento qdo n deveria. A solução q as diretoras estão dando é a mesma q a
reitoria.
4. O boueri está sendo processado, mas n temos novidade sobre isso.
5. fala: entendo q a maioria q está aqui está engajado e preocupado em resolver os problemas.
Acha q devíamos reduzir nossas exigências. Acha q prioridade talvez seja se formar. Será q
n podemos conseguir subsídio para bandejar, ou usar as bibliotecas do Butantã?

6. fala: não sou a favor de ir pra unicid, por falta de estrutura. Tem muita gente que não tem um
puto pra gastar com transporte ou alimentação. "Sou pobre pra caralho1" No Butantã pelo
menos teríamos alguma estrutura.
7. fala: não vejo motivo pra flexibilizar mais exigências pra ter aula na unicid, se temos a
possibilidade real de ter aulas no Butantã. Lá seria melhor pra gente, tem acesso com
transporte público. A diretora tb foi surpreendida pela decisão da reitoria.
8. fala: já discutimos bastante nossas possibilidades. Mas temos q ter metas básicas. Não
adianta falar só dos problemas. Pra voltar a ter aulas não basta só uma sala de aula. Existem
cursos q precisam de mto mais q uma sala e um data show. Tds temos um objetivo só, voltar
a estudar e se formar. Parece q a reitoria rachou agente, quem quer ter aula e quem n quer.
"Todo mundo aqui quer ter aula!" Muitas pessoas n conseguem estudar sem os recursos de
permanência estudantil, transporte e bolsas. Se a gente começar a se fragmentar, vamos nos
enfraquecer. "A nossa luta é com os caras que tão lá, não aqui”.
9. fala: nota desagradável do Caoc, entrou em contato com eles. Em 10/0 soltaram uma carta
de apoio e foram atrás do diretor da Med para pedir salas pra EACH, e o diretor disse q não
havia. Qdo saiu a decisão da reitoria, eles ficaram revoltados tb. Há horários específicos
para serem feitas as limpezas, dobrando o turno da limpeza, o q causou preocupação neles.
Não há essa rechaça a EACH na Med. Possibilidade de pedir indenização para quem
depende de assistência estudantil. Temos q aproveitar a possibilidade política, se aceitar o
paliativo podemos sair perdendo.
10. Fala dos alunos da poli: na poli de santos foi feito um convênio com um restaurante selfservice. Eles pagam o preço do bandejão. Talvez seja feita uma nova inspeção na EACH
onde não vão encontrar nenhuma contaminação. "parabéns pelo movimento de vocês!"
11. a sala está muito lotada e tem gente pra fora
12. fala: bixo n pode trancar. se isso acontecer, a gente perde a vaga. Se abrirem vest de novo. A
gente tem q ter a each, é nosso espaço. temos q pressionar, mas continuar buscando jeitos de
ter aula.
13. esclarecimento: o Butantã ainda n é certo. a CG esta entrando em contato com diretor das
outras unidades.
14. fala: se formos para Butantã, tem q pedir no mínimo transporte e espaços adequados. temos
mtas aulas praticas q precisam de labs.
15. fala: como a reitoria propôs o plano b? na véspera de uma data inventada pra voltar às aulas.
com ctza o plano já tava pronto mas esperaram a hora certa pra divulgar. o plano n considera
pesquisa e extensão, só a graduação. as pessoas chegariam em casa de madrugada. é
impensável separar por vários lugares da cidade, e mesmo pro pessoal da noite é inviável o
Butantã. mtos professores acham q a gente quer ir pro Butantã, mas n é isso. quem é o
verdadeiro culpado? governador Alckmin, q escolheu o terreno, permitiu o deposito de terra.
devemos pedir uma audiência publica em q o governador seja convocado.
16. fala: é importante q a gente lembre q já estamos no final de março. Temos q nos movimentar
se quisermos voltar às aulas. n quero ter um semestre meia boca como foi o último.
17. fala: o tempo todo deixamos claro o q a gente precisava, td o tempo a reitoria dizia q não

havia plano b em todos os fóruns institucionais da USP. Uma vez q chegamos mto perto da
data, apareceu esse plano feito nas coxas. Temos q rechaçar este plano b desrespeitoso q
sequer considerou a quantidade de salas necessárias. A mesma reitoria afirmou q não havia
como colocar a gente no Butantã, o bandex ia ficar lotado, ia ter transito. Não foi uma
possibilidade colocada pra gente. Tanto exigir ZL qto exigir Butantã estamos na mesma, n
há possibilidades. Temos q exigir a estrutura básica. Ou então exigir q o semestre seja
cancelado, pra garantir a qualidade do próximo sem.
18. fala: fui contemplado com a bolsa proint pra apresentar trabalho em illinois, e acabou de
receber a noticia q sua verba foi cortada. na minha opinião, Butantã seria a única opção fora
da each. Se sairmos da USP, estaremos perdendo, não podemos nos dividir...mesmo q seja
difícil.
19. fala: já tiraram nosso direito de estudar já! o plano B é o fim da EACH, não há outra solução
pra reitoria. Uma das coisas q estourou o orçamento foi comprar imóveis caríssimos fora da
cidade universitária, e nem estes locais estão disponíveis pra gente. há o risco de cancelarem
o vestibular por falta de estrutura para os cursos. O q a gente fez este anos inteiros na ZL foi
resistir. Temos q ir pra ofensiva, ou adeus a tds os cursos da each
20. fala: nenhuma opção q n seja a each vai ser melhor pra todo mundo. a unicid foi escolhida
pela localização. pra ir pro Butantã, teria q colocar uns 10 circular a mais pelo menos. Uma
coisa é cancelar o semestre e só voltar ano q vem, ou dizer q vamos voltar assim q houver
condições. Não dá pra cancelar as aulas, podemos começar a qualquer momento. Devemos
buscar consenso em nossas exigências, e cobrar. Ficar apenas negando não leva a nada.
21. fala: precisamos q outros cursos tb tenham noção do q tá acontecendo. a preocupação da
reitoria são os grandes eventos e as obras faraônicas. Até o momento n foi investido nada
para desconta minar, mesmo o zago tendo dito q dinheiro não é problema. Mas tem dinheiro
para pagar aluguel da unicid. Tem q ter um plano com calendário, para tds terem acesso e
acompanhar. Se as aulas voltarem, a gente tem q ter um calendário de mobilização. Pois o
projeto da reitoria é a each deixar de existir. se tiraram a gente da each, vamo ocupar o
Butantã todo dia. O zago fez uma cagada, e é por isso q esta assembleia tá superlotada. O
ato do dia 25 tem dizer pra sociedade q o dinheiro do imposto está indo pro bolso de alguém,
n pra universidade. Tem q parar a marginal ou coisa assim pra fazer pressão de fato.
22. fala: exigir q as diretoras e o reitor cheguem e falem cara a cara o q vão fazer, n ficar
mandando comunicado. queria q o DCE e a atlética se posicionassem, oficialmente, sobre
nossas exigências.
23. fala: o projeto da each é de uma universidade diferenciada. Este projeto n é a muito tempo
do interesse da reitoria, e vem tentando cortar cursos. Tentativa antiga de acabar com a each.
Só foi implantado em um momento eleitoreiro. Ir pra Butantã não é manter a each junta, mas
separar os cursos entre diferentes institutos. Isso facilita a vida da reitoria pra incorporar os
cursos a outras unidades. A gente tá junto aqui por causa de um projeto. A gente entra na
USP com vontade de construir um ensino público de qualidade, não para se formar. Ir pro
Butantã mata a each e salva o diploma de cada um.
24. fala: a justiça tava pressionando de certa forma o reitor com a multa. O reitor apresentou o
plano b nas coxas pra se livrar da multa. Agir da melhor forma q não nos prejudiquem.
Pensar na proposta q foi enviada, pq o zago n vai mandar outra. Temos q apresentar nossa
proposta. sou a favor de ir pro Butantã. Cancelar o semestre é a forma mais rápida de acabar
com a each. Precisamos pensar nos alunos ingressantes e nos q estão prestes a se formar.

Temos q nos unir as demais unidades da USP q estão sofrendo com corte de vagas. E
pressionar o Alckmin, pq é ano de eleição.
25. fala. o plano é passar pra mídia q o reitor tá afim de nos ajudar, e q nós somos alunos
vagabundos da USP.
26. fala: é mto fácil a reitoria incorporar os cursos da each um em cada unidade. Mas se formos
pro Butantã, o movimento n pode morrer.
27. fala: criar uma comissão dos alunos, q possa pensar e organizar nossas necessidades.
Participar de forma ativa, pra ver se é possível ou não. A gente pesquisou e tem dados pra
defender isso perante a reitoria.
28. fala dos ex-alunos da EACH: estão discutindo a situação para ajudar o movimento. "A gente
sai da EACH mas a EACH não sai de vc" A EACH luta desde sempre pra existir.
pressionem seus veteranos, pra galera fazer junto com vcs.
29. fala: separar a each vai contra td o movimento do ano passado. A luta foi por um ambiente
salubre e por democracia. Não há ambiente salubre e n há democracia nessa decisão da
reitoria q n ouviu ninguém. Colocar a gente em qualquer outro lugar n vai melhorar o
ambiente da EACH. Desde q a each foi criada, tem um monte gente contra. Pouco a pouco
estão acabando com os cursos, e as vagas vão ser cortadas. Se a gente separar, a each vai
acabar. Não acho bom voltar em nenhum lugar, temos q resolver nossa situação e voltar pra
lá. "A gente nasceu como EACH e vamos continuar como EACH!"
30. fala: n vejo condições de a gente começar um semestre e terminar no tempo ideal. Tb n há
condições de estender o semestre. Por isso cancelar o semestre é a proposta mais viável.
Pois seria pior q o semestre anterior.
31. fala: se um aluno estiver se sentindo lesado, tds os outros temos q entender essa
manifestação como legitima. Não podemos ser lesados devido a um erro q foi da direção!
32. fala: o semestre já foi cancelado. se for pra voltar nas condições q temos, não haverá forma.
Dá pra cancelar, sem jubilar. Muitos coordenadores foram atrás das salas no Butantã e viram
possibilidades. Cada curso tem seus critérios próprios. A gente que a cabeça de alguém q é
responsável, tem ser td mundo.
33. fala: amanhã completa 11 anos do inicio das obras de construção da each. Desde então a
CETESB diz o q precisa ser feito lá e o governo fecha os olhos. No ano passado nessa
mesma data fizemos uma manifestação contra o boueri. derrubamos ele, e agora temos
gestores iguais, q não estão abertos ao diálogo. Querem fugir da multa, deram a opção e
quem n aceita é a gente. A gente n pode aceitar esse plano! Isso é uma falta de respeito. A
gente tem força pra por essa universidade abaixo. Não tem mais como flexibilizar. A
proposta do Butantã é reforçar o projeto elitista da universidade. Pra muitas pessoas ir pra lá
é largar o curso, pq n têm como fazer isso. É o momento da gente levar nossas propostas!
Eles vão ter q sentar pra conversar ou assumir mais essa buxa.
34. fala: o q CG deu de prazo já q n aceitou a unicid? Se até agora nada foi feito pra resolver a
each, não quer dizer q vai ser daqui algum ano. E o q acontece com o estagio se for
cancelado o semestre?
35. esclarecimento: o prazo dado pela CG para uma nova proposta é de 31/03 .

36. fala: a EACH começou como um sonho, é um sonho da comunidade da ZL. E essa
comunidade n está integrada a nossa luta. O problema q nos atinge tb atinge eles. Temos q
trazer os movimentos q sonharam a each pra essa luta! qdo a gente vê a imprensa, n
encontramos diferença nenhuma entre a reitoria atual e a passada. A gente só fica sabendo
pelo jornal as decisões. Esta reitoria tem q ouvir a nossa voz antes de passar para a imprensa
as decisões. Essa USP "premiada" não respeita seus alunos. Isso tem q ir pros institutos de
avaliação.
37. fala: na assembleia da FFLCH foi muito debatida a questão da each. foi aprovado indicativo
para uma assembleia geral da USP pra discutir a each.
38. fala: estudei pra caramba pra poder entrar na USP, e meu objetivo é estudar com qualidade.
Se vc quer só pegar seu diploma, vai fazer isso de outro meio. Se vc quer viver a
universidade, é isso aqui. "Só de estar com vcs eu me apaixonei pela each" É fazer parte
desse movimento todo. Isso aqui é diferente. q porra é essa de bixo não poder trancar? vamo
fazer o negocio direito
39. fala: n consigo elogiar a gente agora lotando uma sala. Essa assembleia devia ter acontecido
ano passado, qdo os problemas apareceram. Tem q sair da nossa bolha. o problema n é só da
faculdade, mas tem pessoas em volta do campus q tb estão sofrendo. Não dá pra ir pra outro
lugar q n a each. n é só pegar o diploma, tem muito mais coisa. Se é pra ter outro tipo de
aula, q seja de uma forma mais barata, faz por skipe.
40. fala: a gente n pode esquecer o projeto each. se aceitar qualquer plano, a each pode acabar
sim. temos q endossar o caráter publico da universidade, existem pessoas em volta do
campus. A gente tem q mostrar força, e essa assembleia cheia é de dar orgulho. não temos q
cancelar semestre, temos q fazer um semestre de luta! a gente tem q responsabilizar os
culpados. Não é impossível resolver os problemas da each. Tem q fazer ato no palácio do
governo.A EACH tb é USP, n pode ser espalhada por todos os cantos da cidade.
41. esclarecimento: A questão de cancelar o semestre é uma medida oficial Não é motivo para
jubilamento
42. informe: o defensor publico da fazenda publica se dispôs a ajudar quem quiser processar a
USP.
A seguir, temos as propostas que foram aprovadas pela assembleia:
1. aprovado por aclamação: repúdio ao plano apresentado pela reitoria e a forma como foi feito
- sem consulta a comunidade
2. aprovado por aclamação: proposta e prazo de resolução de todos os problemas da EACH
3. proposta aprovada: só teremos aulas se for na Zona leste!
127 a favor, 90 contra, 14 abstenções
4. proposta aprovada: não fragmentação da unidade. Só teremos aulas se formos todos juntos!
5. aprovada por aclamação: volta às aulas em local salubre e seguro
6. proposta aprovada por consenso: volta às aulas em local com acesso por transporte

metroferroviario
7. proposta aprovada por consenso: garantias de infraestrutura para ensino, pesquisa, extensão
e permanência
8. proposta aprovada: só voltar as aulas se for na EACH, respeitando os critério mínimos já
aprovados nos itens 1-7
40 contra, 53 a favor, 34 abstenções
9. proposta aprovada: leitura de carta com posicionamento dos estudantes pelo RD no CO
10. propostas aprovada: Plano de descontaminação claro e com processo transparente devendo
ser acompanhado pela comunidade e pela Comissão Ambiental e Grupo de Trabalho (GT)
da EACH.
11. Proposta aprovada: Exigir que a reitoria e a direção convoquem a participação e respeitem
as decisões de todas as representações envolvidas.
12. Proposta aprovada: Construir um calendário de mobilização.
13. Proposta aprovada: Se houver cancelamento do semestre, garantir as vagas dos calouros.
14. Proposta aprovada: Protocolar na ALESP pedido de CPI e audiência pública com o
governador Geraldo Alckmin e todos os responsáveis pelo caso EACH.
15. Proposta aprovada: Exigir que o Zago e a diretoria da EACH se exponham para esclarecer e
discutir diretamente os problemas
16. proposta aprovada: Pedido para uma carta oficial da Comissão Gestora do DCE e demais
CAs da USP, aberta a comunidade,
17. proposta aprovada: Enviar um manifesto e pedir apoio da OAB para nossa situação. E que
isso ganhe uma dimensão
18. proposta aprovada: Reunião da comissão de mobilização, segunda-feira às 10h, local a ser
definido.
19. Proposta aprovada: Assembleia das 3 categorias, quarta-feira, às 10h, local a ser definido.

Relator: Vinícius Becker de Souza, estudante de obstetrícia.

