
ABAIXO O GOVERNO TEMER!
DERRUBAR  A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

REVOGAR  A REFORMA TRABALHISTA

E A TERCEIRIZAÇÃO!
RETOMAR  A GREVE GERAL!

FUNCIONÁRIO

Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC
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Veja as propostas e contrapropostas
apresentadas durante a Ocupação

- Vestibular para o período noturno de Ciências So-
cias e História em 10/10/2017;
- Redução da mensalidade do curso de Ciências
Sociais;
- Extinção do quórum mínimo para  Ciências Sociais,
Multimeios, Artes do Corpo e Serviço Social;

- Deferimento do recurso da Fac. Ciências Sociais pedindo reabertura das duas turmas para  2018.

-  Expulsão do aluno da FEA denunciado por racismo
pelo coletivo NegraSô;
- Realização de audiências públicas sobre racismo
na universidade;
- Nenhuma criminalização dos estudantes e do mo-
vimento estudantil;

- Extinção do quórum mínimo para os cursos de
Ciências Sociais, Multimeios, Artes do Corpo e Ser-
viço Social;
- Dois vales refeição para alunos bolsistas;
- Redução da mensalidade do curso de Ciências
Sociais.

1. A Reitoria se reuniu com representantes do movi-
mento negro da PUC-SP e tomará todas as medidas
cabíveis contra o racismo na universidade;
2. A Reitoria não criminalizará o movimento e posi-
ções políticas de estudantes, professores e funcio-
nários;
3. A Reitoria negociará o número de matrículas para
a formação de turmas do 1º ano e se compromete a
pleitear junto à Fundasp o que for acordado na Uni-
versidade;
4. A Reitoria já manifestou posição favorável à cria-

ção de cotas raciais para bolsas Fundasp, assim
como já fez para a Pós-Graduação;
5. A Reitoria já concordou com a reivindicação de
duas refeições diárias para os bolsistas de cursos
integrais, ficando aberta a negociar também a ex-
tensão do benefício com a Fundasp;
6. Eventuais diminuições de mensalidade devem ser
definidas no contexto da universidade e não em um
único curso. A Reitoria se compromete a estudar
alternativas com a comunidade universitária e, pos-
teriormente, pleitear o acordado junto à Fundasp.

A Reitoria da PUC-SP recebeu sucessivas rei-
vindicações dos estudantes que ocupam o Prédio
Velho. Todas as demandas dos estudantes foram
tratadas com seriedade e espírito aberto e para
cada uma delas a Reitoria apresentou alternativas
e proposta de negociação. Mais uma vez reafirma
que as propostas feitas foram condicionadas à

1. A ocupação endossa o que o NegraSô acordar
com a reitoria;
2. A ocupação exige que tanto a Reitoria, quanto a
Fundasp se comprometam publicamente a não cri-
minalizar e não perseguir posições políticas de es-
tudantes, professores e funcionários. Além disso,
cobramos que os processos e/ou perseguições ad-
ministrativas decorrentes da ocupação sejam ces-
sadas, independente da categoria. A ocupação re-
lembra os processos instaurados e as punições
dadas nas ocupações anteriores, e solicita que se-
jam revistos, tanto em relação aos estudantes, quan-
to aos funcionários e professores;
3. Sobre essa pauta, temos as seguintes exigênci-
as: (a) a diminuição do quórum mínimo para 15 alu-
nos dos cursos de Ciências Sociais, Multimeios,
Serviço Social e Artes do Corpo; (b) assim como o
MEC permite, a entrada de bolsistas no quórum míni-

mo para abertura de turmas; (c) extinção do quórum
mínimo dos cursos supracitados para abertura das
turmas de disciplinas curriculares, de acordo com
debates entre os corpos discente e docente;
4. Exigimos a criação de, no mínimo, 50% de cotas
raciais para bolsas da Fundasp, para o vestibular já
de 2018;
5. A concessão, já para o primeiro semestre de 2018,
de duas refeições diárias deverá ser feita da se-
guinte maneira: (a) automaticamente, para os bol-
sistas de ProUni e da Fundasp de todos os cursos,
independentemente de serem integrais ou não; e (b)
para os bolsistas do FIES que se encaixem nos cri-
térios econômicos do ProUni;
6. Cobramos, então, o congelamento imediato das
mensalidades do curso de Ciências Sociais, como
forma de abertura ao diálogo, sugerido anteriormen-
te pela própria reitoria.

- Inclusão de cotas raciais nas bolsas Fundasp;
-  Acesso a duas bolsas alimentação diárias para os
bolsistas;
- Não criminalização e perseguição de estudantes,
funcionários e professores;
- Fim do Consad.

imediata desocupação do prédio.
A Reitoria atingiu o limite de possibilidades de

negociação e a partir deste momento aguarda a de-
socupação do prédio para dar continuidade a quais-
quer processos de discussão ou aperfeiçoamento
destas propostas, como constou dos demais docu-
mentos enviados aos estudantes.

Nota final da Reitoria (6/10)

Posicionamento final dos estudantes (6/10)

Resposta da Reitoria (6/10)

Contra-proposta dos Estudantes (5/10)

Resposta da Reitoria (3/10)

Proposta dos Estudantes (3/10)

continuação da página anterior
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 Ladislau Dowbor,  Lúcio Flávio de Almeida e Regina Gadelha no debate sobre Sociedades Pós
Capitalistas e a Restauração

A mesa do debate sobre Revolução Social Hoje
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A mesa de abertura da Oficina da Abepss


