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Assembleia discute democracia na USP

Campus de Ribeirão Preto organiza discussão a respeito do movimento democrático na Universidade
quarta-feira). Na segunda-feira, 14/10,
às 10h, na fonte, acontecerá a Assembleia da FDRP, onde referendaremos as
decisões votadas ontem e proporemos
e votaremos o nosso posicionamento.
É muito importante a participação de
todos nessa construção!

Estudantes reúnem-se em assembleia pra decidir o posicionamento do campus sobre a mobilização em prol da democracia na USP Foto: Vitor Amando de Barros

DEBATE
Na última terça feira, 08/10, ocorreu o
primeiro debate entre as duas chapas
que concorrem à diretoria do CAAJA
para a gestão 2013/2014. As duas chapas concorrentes são o Coletivo Composição, que tem diretoria é formada
por Cinthia Catoia, Vinicius Guida
Veneroso, Luara Dias, Marcos Sá, Bruna Serra e Mauro Marchiori; e a chapa
Roda Viva, cuja diretoria é formada por
Laíssa Furilli, João Pedro Toríbio, Bruna
Santiago Franchini, Ingrid Foltz Hanser, Vinícius Drago e Otávio Carvalho.
O debate envolveu perguntas de uma
chapa para outra, com temas escolhidos previamente por ambas as chapas, e
contou também com perguntas da plateia. Está previsto mais um debate antes do fim do mês, com data ainda não
prevista. As cartas programas e outras
informações sobre as duas concorrentes
podem ser encontradas no Facebook.
ASSEMBLEIA
No dia 09/10, ocorreu, na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, a Assem-

PPP
Na próxima quinta feira, 17/10, ocorrerá, às 18h 30, a 3ª Audiência Pública
sobre o Projeto Pedagógico, no anfiteatro da FDRP. Nesse evento, a Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto
convida a sociedade civil para debater
o tema “o perfil do egresso em Direito
na visão dos movimentos sociais e da
sociedade civil organizada”. A audiência contará com a participação de Kelli
Mafort, Prof. Maria Fernanda Salcedo
Repolês e Mauro de Castra Freitas, todos expoentes do movimento social em
Ribeirão Preto e região. Mais informações podem ser encontradas no evento no Facebook (3ª Audiência Pública
sobre o Projeto Político Pedagógico da
FDRP/USP).

bleia do Campus. Foi organizada pelo
DCE e pelo ReCARP (Reunião dos
Centros Acadêmicos de Ribeirão Preto), e teve como pauta o tema democracia na USP, mais especificamente,
qual posição o campus da USP/RP tomaria com relação às manifestações no
campus da capital. Sua duração foi de
quase duas horas, e contou com a presença de mais ou menos 70 estudantes,
de diferentes cursos: Direito, Enfermagem, Medicina, Biologia, Fisioterapia,
entre outros. Foi decidido o apoio aos
eixos da mobilização (diretas para rei- SEMANA DE ARTE
tor, voto paritário, fim da lista tríplice), Na próxima semana, realizaremos a 3ª
o apoio à ocupação da reitoria e à greve, Semana de Arte da FDRP. O tema será
a construção de um ato na quarta-feira a Música Brasileira, e contaremos com
próxima, 16/10, na parte da tarde, que rodas de samba, de viola, arte, música
consistirá em uma aula pública na fren- e dança de rua, MPB, teatro e muito
te da Prefeitura do Campus, precedida mais! A maioria das atividades será nos
de uma marcha desde o bandejão, apoio intervalos das 10h, mas algumas serão
ao ato dos professores municipais (que às 19h, como a Roda de Samba na Seocorrerá dia 15/10, terça-feira), entre gunda, a peça do Canto dos Famintos
outras decisões. Foi formado um Co- e o Sarau na Quarta. Contamos com a
mando de Mobilização (grupo respon- presença de todos!
sável por elaborar a nota de apoio aos
eixos e à greve, e por organizar o ato de Fechamento da edição: 11/09/2013, 02h36.
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