ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/05/2014

PRESENTES: Tomomi, Giovana, Ateta, Jump, Bauboa, Furo, Anna e
Toba, Lya

1) Comissão estatuinte USP
Fora criada uma comissão da Usp para tratar questões de governança e
reforma do estatuto. Nós recebemos essa informação por email e
discutimos isso na reunião ordinária passada. Embora seja muito salutar que
isso esteja sendo discutido e o Reitor tenha tomado essa iniciativa, a
abertura e funcionamento dessa comissão se mostram muito
antidemocráticos.
A FDRP criará uma comissão paralela a essa para discutir esses assuntos e
enviar sugestão, comissão essa que contará com a presença de dois alunos
(um titular e um suplente) indicados pelo CAAJA.
A indicação desses alunos deve ser feita até hoje (05/05). Na reunião
nenhum dos presentes manifestou interesse em compor essa comissão
paralela.
É de extrema importância o envolvimento do CAAJA nessa questão, o que
causou grande descontentamento na falta de interesse dos presentes em
serem indicados. Jump mandará email para a Erika pedindo o alargamento
do prazo para indicação, se as vagas não forem preenchidas ela e Toba
comporão a mesma.
Caio trará mais informações na semana que vem sobre as comissões
extintas e as novas criadas dentro da faculdade. Haverá reunião com a
diretoria sobre isso na quarta feira às 15h (Jump comparecerá).
I.

Optativas eletivas do quinto ano
Os professores perderam o prazo para a criação das optativas.
Não foi criada nenhuma optativa de direito publico, sendo que

existia uma portaria que estabelecia que cada professor deveria
criar duas optativas. A criação de optativas também não garante o
oferecimento delas. Celli irá pedir um alargamento de prazo para a
criação de optativas.
Há uma discussão na CG sobre o que é optativa eletiva. Na
próxima reunião será decidido se poderá ser considerado como
eletivas optativas fora da sua unidade, se for aprovado os alunos
poderão cursar até optativas na São Francisco e convalidar os
créditos aqui. Os RDs estão trabalhando nisso e trarão maiores
informações.

2) Processo da Eliana
Dia 13 de junho terá uma reunião para discutir o caso. Toba faá divulgação
para a faculdade sobre o andamento do processo.

3) Ofício MP caso racismo
Já foram ouvidas todas as testemunhas, já foi aberto inquérito, aceito pelo
juiz, e logo teremos resposta. O diretor oficiou o MP e recebemos a
resposta do MP semana passada.
Jump levanta a questão do anonimato na hora de divulgação e da
necessidade de dar publicidade ao trabalho do caaja e da direção nesse
caso em específico.
Todos sugerem que seja perguntado sobre a divulgação para a vítima para
ver o quanto pode ser liberado de informação, para dessa forma fazemos
um repasse para toda a comunidade.

4) Evento da FEA sobre essência da universidade
Jump vai falar com o pessoal hoje pra ver quanto será liberado para o
coffee break. Otávio diz que uns 200 reais pode ser liberado.

O horário será às 16h amanhã na FEA porque o quórum no direito nunca é
suficiente, nunca é presente. Como foi a FEA que correu atrás da maioria
das coisas, daremos prioridade ao público deles.
Hoje a divulgação tem que ser pesada em cima desse evento. Aguardamos
as artes do Departamento de Imprensa. Esperamos a presença de toda a
gestão, se necessário mandaremos ofício pedindo abono de faltas.

5) Texto Ócios
Decidimos que daremos publicidade para o texto nos meios de
comunicação do CAAJA assim que o texto sair no Ócios.
Lya ficou responsável de descobrir quando sairá o Ócios.
6) Comissões em andamento
Comissão do workshop tá parada, precisa de divulgação. Comissão do
núcleo jurídico a qual o Galvão solicitou ajuda precisa ser criada e
divulgada. Comissão de mobilização internacional precisa ser divulgada,
pois não está funcionando.
Furo divulgará essas comissões.
Lya teve uma ideia para a comissão de internacionalização, de promover um
evento que foque na cultura dos países que oferecemos idiomas. Ela
agregará pessoas para a execução do projeto.

7) Mandado de Segurança
Quem poderia fazer o repasse não esteve na reunião.

8) Evento com a profª Cynthia
Ela concordou em fazer em conjunto. Estamos no aguardo da resposta do
Renan Quinalha. Assim que ele responder os tesoureiros serão notificados

para providenciarem passagem de avião e hotel. O evento será no dia 15 de
maio.

