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ATA DA 218ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 1 

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Aos dois dias de março de 2016, às quatorze horas, reuniu-se a Congregação do Instituto de 3 

Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência do Prof. Dr. Jorge Coli, Diretor do Instituto. 4 

Compuseram a mesa a Diretora Associada, Profª. Drª. Suely Kofes, a funcionária Viviane Nogueira 5 

Biondi, ATU do Instituto, e Fábio Guzzo, secretário da Direção. Estiveram presentes à sessão os 6 

professores doutores: Marcos Tognon, Coordenador da Pós-Graduação; Ronaldo de Almeida, 7 

Chefe do Departamento de Antropologia; Yara Adario Frateschi, Chefe do Departamento de 8 

Filosofia; Josianne Francia Cerasoli, Chefe do Departamento de História; Mariana Miggiolaro 9 

Chaguri, Chefe do Departamento de Sociologia; Roberto Luiz do Carmo, Chefe do Departamento 10 

de Demografia; Andréia Galvão, representante titular de docentes MS-3; Oswaldo Giacóia Júnior e 11 

Armando Boito Junior, representantes titulares de docentes MS-6; Mário Augusto Medeiros da 12 

Silva, representante suplente de docentes MS-3 e; Marcelo Siqueira Ridenti, representante suplente 13 

de docentes MS-6. Estiveram presentes, ainda, os funcionários Nilton César Betanho, Luís 14 

Fernando de Carvalho Rabello, Ricardo Vieira Cioldin, Reginaldo Alves do Nascimento, Devison 15 

Pereira de Abreu e Clarinda Rodrigues Lucas, representantes titulares de técnicos-administrativos. 16 

Compuseram a bancada discente os alunos Tatiane Cynthia dos Santos Lima, Tatiane Cristina 17 

Lopes, Cássia Rodrigues Silva, Diego Felicetti e Edson Domingos Lisboa, representantes titulares 18 

de discentes e; Isabel Fuchs Laurito, Vitória Camargo Baggio e Ana Paula Kawahisa Rodrigues, 19 

representantes suplentes de discentes. Justificaram ausência Wágner Romão, Emília Pietrafesa, 20 

Luciana Tatagiba, Heloísa Pontes, Rachel Meneguello, Ângela Araújo, Fátima Évora, Marcos 21 

Nobre, Josué Pereira da Silva e Sílvio Chibeni. O Senhor Presidente iniciou a Congregação 22 

agradecendo à Profª. Suely Kofes por ter aceito temporariamente a função de Diretora-Associada. 23 

Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA: PARA APROVAÇÃO - 01) Ata da 217ª Sessão 24 

Ordinária da Congregação; CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE 25 

PROFESSOR DOUTOR - Abertura - 02) Ofício DS/IFCH nº 01/2016 - Interessado: 26 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - Assunto: Abertura de concurso público, bem como o 27 

Edital, para provimento de um cargo de Professor Doutor MS-3.1, em regime de RTP, com opção 28 

preferencial para o RDIDP, na área de Teoria Sociológica, Disciplina HZ-657 - Sociologia 29 

Contemporânea I e HZ-757 - Sociologia Contemporânea II; 03) Ofício DH/IFCH nº 06/2016 - 30 

Interessado: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - Assunto: Abertura de concurso público, bem 31 

como o Edital, para provimento de um cargo de Professor Doutor MS-3.1, em regime de RTP, com 32 

opção preferencial para o RDIDP, na área de História do Brasil, Disciplina HH-483 - História do 33 

Brasil II; Parecer sobre Inscrição de Candidatos - 04) Processo nº 09P-25320/2015 - Interessado: 34 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - Assunto: Parecer da comissão referente as inscrições dos 35 

candidatos Gabriele Pulcini, Newton Marques Peron, Giorgio Venturi, Anderson Luis Nakano, 36 

Rafael Rodrigues Testa, Rafael Santos de Oliveira Alves, Ricardo Mendes Grande, Mattia Petrolo, 37 
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Fabien Schang, Benjamin Alan Burgis, para participação no concurso público para provimento de 38 

um cargo de Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na 39 

área de Lógica, Disciplina HG-404 - Introdução à Lógica; ADMISSÃO DE DOCENTE NA PP/QD 40 

- 05) Ofício DH/IFCH nº 04/2016 - Interessado: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - Assunto: 41 

Admissão na Parte Permanente do Quadro Docente, nível MS-3.1, com extensão do regime para o 42 

RDIDP, na PP do QD/UEC, do Prof. Dr. ALDAIR CARLOS RODRIGUES, tendo em vista sua 43 

aprovação no Concurso Público para Professor Doutor, na Área de História do Brasil, Disciplina 44 

HH-384 – História do Brasil I e aprovação do parecer circunstanciado sobre o projeto de pesquisa; 45 

06) Ofício DH/IFCH nº 05/2016 - Interessado: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - Assunto: 46 

Admissão na Parte Permanente do Quadro Docente, nível MS-3.1, com extensão do regime para o 47 

RDIDP, na PP do QD/UEC, da Profa. Dra. LUANA SATURNINO TVARDOVSKAS, tendo em 48 

vista sua aprovação no Concurso Público para Professor Doutor, na Área de História do Brasil, 49 

Disciplina HH-682 – História do Brasil IV e aprovação do parecer circunstanciado sobre o projeto 50 

de pesquisa; PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO - PPPD - 07) Ofício 51 

DH/IFCH nº 68/2015 - Interessado: ANA FLÁVIA MAGALHÃES PINTO - Assunto: Ingresso no 52 

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de História, para o período de 53 

01/08/2015 a 31/07/2017, sob a supervisão do Prof. Dr. Roberto Wayne Slenes; 08) Ofício 54 

DH/IFCH nº 08/2016 - Interessado: ADRIANA ANGELITA DA CONCEIÇÃO - Assunto: 55 

Relatório final e encerramento do vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao 56 

Departamento de História; COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - ALTERAÇÃO NO CATÁLOGO 57 

DE GRADUAÇÃO - 09) Ofício CG/IFCH nº 11/2016 - Interessado: COORDENADORIA DE 58 

GRADUAÇÃO - Assunto: Alteração de catálogo e projeto pedagógico dos cursos de Graduação 59 

em Ciências Sociais Integral (16) e Noturno (44); CREDENCIAMENTO - 10) Ofício CG/IFCH nº 60 

08/2016 - Interessado: ANDREA CAROLINA SCHVARTZ PERES - Assunto: Credenciamento 61 

como Professora Voluntária, nível de graduação, no curso de Ciências Sociais, Disciplina HZ-166: 62 

Tópicos Especiais em Antropologia XII, para ministrar aulas no 1º semestre letivo de 2016, sob 63 

supervisão do Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz; PROMOÇÃO POR MÉRITO AOS NÍVEIS 64 

INTERMEDIÁRIOS - MS-3.2, MS-5.2 e MS-5.3 - 11) Assunto: Calendário para 2016; PRÊMIO 65 

DE RECONHECIMENTO DOCENTE - Delib. CONSU-A-21/2013 - 12) Assunto: - Calendário 66 

para 2016; REGIMENTO DA CSA/IFCH - 13) Interessado: IFCH - Assunto: Criação do regimento 67 

interno da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos do IFCH; 68 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE DOCENTE - 14) Delib. 69 

CPG/IFCH nº 01/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento dos Profs. 70 

do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, curso Doutorado, nas Áreas Aspectos 71 

Biológicos de Sustentabilidade e Conservação (AA) e Aspectos Sociais de Sustentabilidade e 72 

Conservação (AB), conforme segue: Aline Vieira de Carvalho - Permanente, Carlos Alfredo Joly - 73 

Permanente, Cristiana Simão Seixas - Permanente, Emilio Federido Moran - Permanente, Jansle 74 
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Vieira Rocha - Permanente, Jurandir Zullo Junior - Permanente, Leila da Costa Ferreira - 75 

Permanente, Lucia da Costa Ferreira - Permanente, Mateus Batistella - Permanente, Pedro Paulo de 76 

Abreu Funari - Permanente, Roberto Luiz do Carmo - Colaborador, Simone Aparecida Vieira - 77 

Permanente, Sônia Regina da Cal Seixas - Permanente e Thomas Michael Lewinsohn - 78 

Permanente; 15) Delib. CPG/IFCH nº 04/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: 79 

Credenciamento de ANDREA CAROLINA SCHVARTZ como Professora Colaboradora do 80 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social; 16) Delib. CPG/IFCH nº 05/2016 - 81 

Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento de ANA CRISTINA COLLA como 82 

Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, exclusivamente 83 

para coorientar a aluna Ana Teresa Costa Figueiredo; 17) Delib. CPG/IFCH nº 06/2016 - 84 

Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento de LUZIA MARGARETH RAGO 85 

como Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em História; 18) Delib. CPG/IFCH nº 86 

07/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento de SIDNEY CHALHOUB 87 

como Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em História; 19) Delib. CPG/IFCH nº 88 

08/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento de CLIFFORD ANDREW 89 

WELCH como Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 90 

doutorado, exclusivamente para coorientar o aluno Gabriel Oliveira; 20) Delib. CPG/IFCH nº 91 

09/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento de ALCIDES HECTOR 92 

RODRIGUEZ BENOIT como Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 93 

mestrado e doutorado; DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTE - 21) Delib. CPG/IFCH nº 94 

02/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Descredenciamento dos Profs. 95 

CRISTIANO MORINI e ISABEL LOUREIRO do Programa de Pós-Graduação em Ciência 96 

Política; COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - 22) Delib. CPG/IFCH nº 03/2016 - 97 

Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Composição da Subcomissão do Programa de Pós-98 

Graduação em Ambiente e Sociedade, constituída pelos Profs. Drs. Leila da Costa Ferreira, como 99 

Coordenadora e de Simone Aparecida Vieira e Aline Vieira de Carvalho, como membros, por 100 

quatro meses, a partir de 01/03/2016; 23) Delib. CPG/IFCH nº 10/2015 - Interessado: PÓS-101 

GRADUAÇÃO - Assunto: Indicação da Profa. Dra. YARA ADARIO FRATESCHI para exercer o 102 

cargo de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, a partir de 01/04/2016, pelo 103 

período de dois anos; MOÇÃO - 24) Interessado: IFCH - Assunto: Proposta de moção de apoio aos 104 

estudantes haitianos e às suas reivindicações em defesa da democracia e dos direitos humanos no 105 

Haiti; COMISSÃO - 25) Interessado: IFCH - Assunto: Criação de comissão para discutir a questão 106 

das festas; 26) Interessado: IFCH - Assunto: Sobre as pichações ocorridas nas dependências do 107 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas; PARA HOMOLOGAÇÃO - REVALIDAÇÃO DE 108 

DIPLOMA - Parecer - 27) Delib. CPG/IFCH nº 160/2015 - Interessado: GILBERTO CARVALHO 109 

DE OLIVEIRA - Assunto: Revalidação de Diploma de Doutorado em Relações Internacionais. 110 

Parecer favorável; CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 111 
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DOUTOR - Parecer Final - 28) Processo nº 09P-22992/2015 - Interessado: DEPARTAMENTO DE 112 

HISTÓRIA - Assunto: Parecer final da Comissão Julgadora do Concurso Público para Provimento 113 

de um Cargo de Professor Doutor MS-3, em RTP, na área de História do Brasil, Disciplina HH-682 114 

- História do Brasil; RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES - 29) Processo nº 115 

09P-20291/1998 - Interessado: MARCOS TOGNON - Departamento de História - Período: 116 

abril/2011 a fevereiro/2015; 30) Processo nº 01P-4962/1987 - Interessado: LUIZ CÉSAR 117 

MARQUES FILHO - Departamento de História - Período: fevereiro/2011 a dezembro/2014; 31) 118 

Processo nº 01P-175/1985 - Interessado: LEILA MEZAN ALGRANTI - Departamento de História 119 

Período: fevereiro/2011 a janeiro/2015; 32) Processo nº 09P-2450/2012 - Interessado: JOSIANNE 120 

FRANCIA CERASOLI - Departamento de História - Período: julho/2012 a maio/2015. Após, 121 

foram destacados os itens 09, 24, 25 e 26. Em seguida, os demais itens da pauta ordinária foram a 122 

votação e aprovados por unanimidade. Após, passou-se ao primeiro destaque: o ponto 09. A Profª. 123 

Andréia Galvão detalhou a reformulação da grade curricular de Licenciatura em Ciências Sociais. 124 

Lembrou que houve no ano passado algumas reuniões com o Conselho Estadual de Educação para 125 

adequar-se às diretrizes e exigências do CEE: aumento da carga horária em atividades didático-126 

pedagógicas e criação de disciplinas. De acordo com a docente, uma preocupação constante nesta 127 

reformulação foi preservar o núcleo comum do curso, que é compartilhado entre as diversas 128 

modalidades. Em seguida, o item foi a escrutínio e aprovado por unanimidade. Após, passou-se ao 129 

próximo destaque: o ponto 24. O funcionário Reginaldo Alves passou a palavra ao aluno Bernaut, 130 

que leu uma moção de repúdio sobre Francky Altineus, ex-aluno da UNICAMP que foi assassinado 131 

no Haiti, seu país natal: “A Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, reunida em 132 

sua 218ᵃ Sessão Ordinária, aos 2 de março de 2016, por meio desta moção, soma a sua voz à dos 133 

estudantes haitianos no Brasil que pedem um posicionamento mais claro e incisivo do Governo 134 

Haitiano diante do assassinato violento sofrido por Francky Altineus, ex-aluno desta universidade, 135 

exortando as autoridades nacionais e internacionais à ampliar os esforços na garantia da 136 

democracia e dos direitos dos cidadãos haitianos que vêm sendo sistematicamente violados face à 137 

instabilidade política do país. No dia 18 de fevereiro de 2016, os estudantes haitianos, 138 

acompanhados também de alguns estudantes brasileiros, na Unicamp, divulgaram à imprensa 139 

haitiana uma nota pedindo justiça e exigindo que o poder judiciário no Haiti cumpra com seu 140 

papel, realizando uma investigação adequada das circunstâncias da morte de Francky Altineus no 141 

dia 06 de fevereiro de 2016. Os estudantes pedem que o caso - que denuncia a grave situação de 142 

instabilidade política e desrespeito aos direitos humanos em que se encontra o Haiti atualmente - 143 

seja esclarecido e que os culpados sejam encontrados e punidos de acordo com as leis do país. 144 

Francky Altineus chegou à Unicamp como o grupo de 40 alunos haitianos em 8 de agosto de 2011, 145 

através do programa Pró-Haiti, financiado pela CAPES. Inicialmente, completou os estudos como 146 

aluno do curso de Ciências Sociais no IFCH e prosseguiu sua formação nesta Universidade, 147 

obtendo o título de mestre em Geografia Ambiental no Instituto de Geociências (IG), em 2014. 148 
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Após a defesa de sua dissertação, e enquanto se preparava para um já planejado doutorado, 149 

Francky retornou ao Haiti para trabalhar como professor. Ele faleceu no dia 6 de fevereiro em 150 

Arcahaie (a 51 km de Porto-Príncipe), no Haiti, tendo o seu corpo encontrado e identificado pela 151 

família apenas em 15 de fevereiro de 2016. Apesar de ainda haver incertezas sobre os detalhes do 152 

ocorrido, sabe-se, através do divulgado pela mídia local, que Francky havia deixado sua casa em 153 

Porto-Príncipe no mesmo dia para ir à Gonaives lecionar um curso na Université Publique de 154 

Gonaives, quando o ônibus em que se encontrava foi atacado e incendiado por um grupo de 155 

homens armados e em traje militar. Francky foi baleado ao tentar sair do ônibus em chamas. 156 

Outras pessoas também foram vítimas doa ataques cometidos por tais grupos de homens fardados 157 

que se dizem parte das antigas Forças Armadas do Haiti (FADH) em diferentes cidades do país, 158 

com a conivência das autoridades estatais, da própria polícia nacional e da MINUSTAH (Missão 159 

das Nações Unidas para Estabilização do Haiti). Os estudantes haitianos na Unicamp encontram-160 

se de luto e diante da insegurança generalizada, do desprezo dos direitos humanos e das regras 161 

democráticas em seu país, se vêem na dificuldade de voltar para a sua terra natal. Com efeito, a 162 

comunidade do IFCH se junta à eles, em apoio às reivindicações expressas na nota do dia 18 de 163 

fevereiro de 2016 (em anexo), na qual exortam as autoridades haitianas e internacionais a se 164 

empenharem na garantia dos direitos dos cidadãos do país.” O Prof. Omar Thomaz afirmou que 165 

idéia do Pró-Haiti/CAPES é que esses pesquisadores tenham uma formação em universidades 166 

brasileiras para, posteriormente, integrarem o sistema de ensino superior do Haiti. Diante da 167 

insegurança destes pesquisadores, acredita que uma moção deste teor emanada pela Congregação 168 

de nosso Instituto possa ter uma repercussão na mídia haitiana. Em seguida, o item foi a escrutínio 169 

e aprovado por unanimidade. Após, passou-se ao próximo destaque: o ponto 25. O Senhor 170 

Presidente disse que, semanalmente, a Direção recebe comunicações da Prefeitura do Campus 171 

acerca da realização de festas não autorizadas no IFCH. Ano passado, disse que recorreu à 172 

Procuradoria Geral afirmando não ter meios de controle destas festas. A resposta da PG foi que a 173 

Direção do Instituto é necessariamente responsável pelas festas. Assim, o presidente apresentou 174 

proposta de criação de comissão para discutir a questão das festas no IFCH. A aluna Isabel Laurito 175 

discursou sobre o significado das festas. Disse ser uma necessidade dos estudantes ocupar os 176 

espaços da Universidade, não só dentro de sala. Afirmou ser um importante espaço de socialização 177 

e ser importante a manutenção destes momentos de vivência. Segundo a discente, a comissão deve 178 

pensar sobre a legalização das festas na Universidade. A aluna Tatiane Lima denunciou que a 179 

Reitoria realiza perseguição e assédio aos alunos que organizam festas. A aluna Isabel Laurito 180 

passou a palavra ao aluno André Lopes, que disse ter ficado positivamente surpreso pela proposta 181 

de constituição de uma comissão paritária. Sugeriu que acrescente as funcionárias terceirizadas da 182 

limpeza. Assim, o Senhor Presidente encaminhou a seguinte proposta de composição: dois 183 

docentes, dois funcionários (sendo um deles da empresa terceirizada de limpeza) e dois alunos 184 

(sendo um graduando e outro da pós-graduação). Em seguida, a proposta foi a escrutínio e 185 
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aprovada por unanimidade. Após, passou-se ao próximo destaque: o ponto 26. O Senhor Presidente 186 

explicou que sua posição até então tem sido de apagar imediata e sumariamente pichações 187 

agressivas, ofensivas e fascistas nas dependências do Instituto. Acredita que quanto mais se coloca 188 

em evidências estes grafismos, mais os pichadores ficam confortáveis, pois eles querem exatamente 189 

é incomodar. A Profª. Suely Kofes lembrou que houve reações nas listas de e-mails para que se 190 

desse outras providências a estas pichações. Lembrou que houve quem defendesse uma iniciativa 191 

mais jurídica, outros uma ação mais política, outros uma conversa com o Reitor. Assim, a docente 192 

conclama que a decisão a ser adotada coletiva, emanada desta Congregação. O funcionário 193 

Reginaldo Alves passou a palavra à aluna Renata Fialho. Ela ponderou que as pichações são feitas 194 

para provocar os membros do IFCH, um dos maiores centros de resistência marxista no País. 195 

Sugeriu uma mobilização do Instituto para que não seja somente o funcionário Benetti a cobrir os 196 

grafismos, mas alunos, docentes e funcionários a pintarem. O funcionário Ricardo Cioldin sugere a 197 

realização de um plebiscito no Instituto. Acredita que uma decisão a mais coletiva possível ajude 198 

de certa forma a coibir quem faz isso. O Senhor Presidente poderou que a Congregação representa 199 

o IFCH. Acredita não ser cabível fazer um plebiscito, pois este colegiado já tem o poder para 200 

adotar estas iniciativas. O Prof. Mário Medeiros demonstrou preocupação com as condições de 201 

segurando do AEL, um dos acervos mais importantes da história dos trabalhadores. Sublinhou que 202 

não sabemos exatamente da distância entre um ato de pichar e de um ato mais violento. A Profª. 203 

Andréia Galvão disse não concordar com iniciativas para apagar imediatamente as pichações. 204 

Avaliou que estamos em uma situação vulnerável e acha que devemos continuar conversando sobre 205 

este assunto. Mencionou outros episódios que aconteceram no Instituto e disse apostar em grafites 206 

como uma boa alternativa. O Senhor Presidente disse ser alto a contratação de um grafiteiro e os 207 

custos da tinta. Ponderou não ser uma solução definitiva, pois não é possível, por exemplo, grafitar 208 

paredes internas das salas de aula, nas quais também apareceram pichações fascistas. Mas acredita 209 

ser possível pensar-se em grafites estratégicos. Em seguida, a proposta foi a escrutínio: 06 votos a 210 

favor e 08 votos contrários à proposta de apagar imediatamente pichações ofensivas e fascistas. 211 

Após, passou-se aos INFORMES: Of. DF/IFCH nº 05/2016 - Interessado: DEPARTAMENTO DE 212 

FILOSOFIA - Assunto: Indicação da Profa. Dra. TAISA HELENA PASCALE PALHARES para 213 

ocupar o cargo de Chefe de Departamento, por dois anos, a partir de 01/04/16. Em seguida, o 214 

Senhor Presidente fez um apelo ao CACH. Disse que, no começo deste ano, foi informado pelo 215 

banco Santander da existência de uma conta corrente do Centro Acadêmico no valor de R$ 80 mil, 216 

sem movimentação desde 2007. De acordo com o gerente, se esse dinheiro tivesse sido investido 217 

durante estes nove anos em que esteve parado, o montante poderia estar em torno de R$ 160 mil. 218 

Após ir pessoalmente ao banco, o gerente afirmou que esta conta só pode ser movimentada pelo 219 

Centro Acadêmico, a partir de assinaturas do presidente e do tesoureiro do CACH. Assim, solicita 220 

aos alunos que tenham um pouco mais de consciência e de escrúpulo em relação ao dinheiro 221 

público, uma vez que R$ 80 mil foram jogados no lixo, pois o montante poderia ter sido duplicado 222 
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caso tivesse sido aplicado. Ele afirmou bastar a redação de uma ata e o registro em cartório, 223 

nomeando o presidente e o tesoureiro do Centro Acadêmico. A aluna Tatiane Lopes disse ser 224 

ofensivo sugerir que os alunos não têm escrúpulos em tratar com o dinheiro público. Esclareceu 225 

que os alunos planejam agora no começo do ano, a partir da retomada das aulas, tratar destas 226 

questões burocráticas para formalização do CACH. O Senhor Presidente sublinhou que o dinheiro 227 

está parado há quase uma década, montante que se desgastou e se desvalorizou à metade. Acredita 228 

que, em um momento de graves problemas financeiros, ser necessário que os alunos resolvam o 229 

mais rápido possível este imbróglio. A Profª. Suely Kofes disse que, ao lado do Presidente da 230 

Congregação, ouviu muito bem que ele não disse ‘vocês são sem escrúpulos’. O que ele disse sim é 231 

que é preciso ter mais escrúpulos com o dinheiro público. Afirmou também que se encerrou de uma 232 

forma desastrosa uma sessão de Congregação que fora tão bem conduzida e que tomara decisões 233 

importantes. Ponderou que os alunos podem exigir, mas não seria este o caso de ninguém pedir 234 

desculpas a ninguém porque não houve acusação. O Senhor Presidente observou que, talvez, tenha 235 

ficado irritado, mas solicitou compreensão pois disse ter uma relação extremamente cuidadosa e 236 

quase que obsessiva com o dinheiro público, para que não seja desperdiçado. A aluna Tatiane Lima 237 

disse que foi sim uma ofensa e que a alegação inicial mereceria uma retratação. Além disso, 238 

afirmou que os alunos têm sim muita prudência no gasto do dinheiro público. O Senhor Presidente 239 

redarguiu que uma coisa é debate e outra coisa é gestão. Colocou-se ainda à disposição para 240 

contatar a Procuradoria da Universidade e/ou agendar uma reunião com o gerente do banco, para 241 

liberar o quanto antes este dinheiro. Por fim, a aluna Vitória Baggio leu uma moção em 242 

solidariedade à ocupação da MABE. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente considerou 243 

encerrada a reunião e eu, Fábio Guzzo, lavrei a presente ata para ser submetida à Congregação do 244 
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