Carta dos docentes da FEUSP aos estudantes (Pedagogia e Licenciaturas)
acerca do início do 2º semestre de 2014
É de amplo conhecimento que as atividades letivas do 1º semestre de 2014 em
várias unidades da Universidade de São Paulo não foram concluídas, tanto no que se refere à
finalização das aulas de diferentes disciplinas quanto ao lançamento de notas e frequência (segundo
informações prestadas à Adusp, cerca de 55% das disciplinas figuram nessa condição). Como uma
das consequências, a própria reitoria da USP foi obrigada a “deixar aberto” o Sistema Júpiter para
futuros lançamentos, reconhecendo dessa forma a força e abrangência do movimento grevista.
Tal quadro impacta, necessariamente, no enfrentamento do calendário escolar
previsto para 2º semestre. Nesse sentido, e exatamente com o fim de salvaguardar o direito dos
estudantes ao prosseguimento de sua formação acadêmica, os docentes da FEUSP, reunidos em sua
Assembleia Setorial de 31 de julho de 2014, entendem que o início regular das atividades letivas do
segundo semestre de 2014 na FEUSP devem se dar somente após o término da reposição das
aulas do período anterior e respectivo lançamento de notas e frequências, ação que está
condicionada, por sua vez, ao encerramento da greve. Essa disposição, inclusive, aproxima-se
de proposições em curso na Unicamp, oriundas do movimento docente e encampadas pela reitoria
da instituição (vide Comunicado Oficial de 30/7/2014).
Reforçamos, concomitantemente, que em função da falta de negociações por parte
da reitoria da USP e seu posicionamento no Cruesp, a greve continua, mesmo sob o risco de corte
do ponto e outras ameaças mais violentas contra o movimento.
Compreendendo ainda que a greve também se constitui em experiência formativa,
o segundo semestre de 2014 iniciar-se-á na Feusp com uma série de atividades e debates, o mesmo
ocorrendo em outros espaços da USP (vide calendário anexo), os quais pretendem abarcar as
relações entre universidade e sociedade e os posicionamentos das categorias (estudantes, técnicos
administrativos e docentes), da reitoria da USP (e Cruesp) e do governo do Estado de São Paulo no
processo de greve vivido pelas universidades públicas paulistas.
Assim, convidamos todos a participar das atividades mencionadas,
ampliando os processos de discussão sobre a universidade no que tange ao acesso e permanência
estudantil, às condições de trabalho, à gestão, ao financiamento e à sua função social.
Num momento tão grave da universidade pública, em que os ataques internos e
externos põem em risco a sua própria existência, há necessidade de ampla transparência de
informações, debate e procedimento democrático e, igualmente, ação esclarecida para a superação
da crise criada pela atual reitoria da universidade.

Assembleia Setorial dos Docentes da FEUSP de 31 de julho de 2014.

Data-base 2014 - Atividades
31/7 - 5ª f.

14h

Ensino de história da África e das Populações Indígenas nos currículos
escolares. Rosângela Sarteschi (FFLCH)*

31/7 - 5ª f.

18h30

Os efeitos do alongamento da escolarização entre famílias das classes
populares: uma abordagem intergeracional. Kimi Tomizaki(FEUSP)*

1º/8 - 6ª f.

Reunião entre Comissão Técnica do Cruesp e Fórum das Seis

4/8 - 2ª f.

14h00

Aula inaugural da FAU - Prof. Vladimir Safatle (FFLCH)

5/8 - 3ª f.

10h00

“Universidade pública e fundações de ‘apoio’?” – Instituto de Psicologia – Prof.
Ciro Correia (Adusp)

5/8 - 3ª f.

11h00

“Financiamento da Educação Pública” – Faculdade de Saúde Pública – Prof.
Otaviano Helene (IF)

5/8 - 3ª f.

17h00

Debate no IF “Cobrança de mensalidades nas universidades públicas?” Prof.
Leandro Tessler (Unicamp) e Prof. Ocimar Alabarce (FEUSP)

5/8 - 3ª f.

19h00

Aula inaugural da FFLCH – Prof. Francisco Foot Hardman (Unicamp)

6/8 - 4ª f.

10h00

Aula Debate – Prof. Adrián Fanjul (FFLCH) – “Discurso jornalístico e
mobilizações de rua no Brasil e no Chile” – prédio de Letras (FFLCH)

6/8 - 4ª f.

14h00

Aula Debate – Profª. Ana Fani Alessandri Carlos (FFLCH) – “As lutas na cidade
e pela cidade” – Anfiteatro de Geografia (FFLCH)

6/8 - 4ª f.

16h00

Aula Debate – Profª Paula Marcelino (FFLCH) – “Sindicalismo e greves no
Brasil” – sala 14 do Prédio de Ciências Sociais (FFLCH)

7/8 - 5ª f.

manha

Assembleias setoriais da Adusp

7/8 - 5ª f.

15h00

Próxima Sessão da Assembleia Geral Permanente - Anfiteatro da História

7/8 - 5ª f.

20h00

“Cinquenta anos do Golpe Militar: a luta pelos direitos humanos e sociais no
Brasil hoje” – Prof. Pablo Ortellado (EACH) e Renan Quinalha (Comissão da
Verdade Rubens Paiva - São Paulo)

8/8 - 6ª f.

11h00

Debate com os candidatos ao governo de São Paulo na Faculdade de Saúde
Pública

8/8 - 6ª f.

17h00

Aula Magna da Greve “Contra a Universidade Operacional” – Profª. Marilena
Chauí na FAU

* Ciclo de Seminários Abertos da FEUSP (Auditório da FEUSP - Bloco B - térreo)

	
  
	
  
	
  
	
  

