
FÓRUM DOS 
Processados Unifesp

Nota:  Defender os estudantes processados é defender as reivindi-
cações do campus!
 Manifestações de rua, greve de cinco meses com ocupação da diretoria acadêmica, 
prisões de estudantes, greve nacional discente e de docentes e violência desfechada contra 
militantes do comando de greve em 14 de junho marcaram o ano de 2012. Perguntamos: 
tantas discussões e ações coletivas em defesa do ensino público e de melhores condições 
de estudos para quê? Para a reitoria não atender a maioria das reivindicações, abrir sin-
dicâncias, perseguir politicamente e nos criminalizar? Foi exatamente o que fizeram o ex-
reitor Walter Manna Albertoni, o diretor Marcos Cezar e a Congregação da UNIFESP. 
 Hoje, temos uma nova reitora, Soraya Smaili que reivindica seu histórico de militân-
cia no movimento sindical- participação no sindicato ANDES- Qual será sua postura diante 
dos processos contra os estudantes? No mínimo, para quem tem consciência da criminali-
zação que o movimento social passa, deveria retirar de imediato todos os processos contra 
os estudantes do campus Guarulhos.
 Vale lembrar que os estudantes foram presos não por defender interesses individ-
uais, mas sim, os interesses da maioria que tem dificuldades para estudar num campus 
universitário sem infraestrutura adequada. Nos anos anteriores, a ação da diretoria/reitoria 
da UNIFESP foi a mesma: tratar o movimento estudantil como caso de polícia. Em 2008 
processou 48 estudantes e os acusou de formação de quadrilha. As ações da burocracia e 
governos tem sido a mesma contra os movimentos, a exemplo dos processos contra trabal-
hadores e estudantes da USP, dirigentes sindicais da CPTM, Lei Anti-Greve contra as greves 
das obras do PAC, entre outros ataques às organizações e sindicatos.
 Devemos exigir a retirada dos processos imediatamente juntamente com atendi-
mento das reivindicações do campus, não permitindo que durante a construção do prédio 
fiquemos em sala adaptadas sem condições para desenvolver as atividades acadêmicas. 
Para isso, é necessário criar um comitê independente da burocracia universitária, e por 
meio de reuniões e assembleias tirar as decisões e ações coletivas para ter controle dos 
estudantes, caso contrário, a burocracia ficará livre para fazer o que quiser, até mesmo para 
desmembrar a EFLCH. A experiência mostra se não acompanhamos de perto a burocracia 
descumpre o que é acordado durante as negociações das greves- são os casos da moradia 
estudantil, creche etc. 
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