ATA DA REUNIÃO DE 12 de maio 2014
Ata da reunião do CAAJA, Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, da
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, FDRP USP, realizada pela gestão.
*As tarefas estão assinalados com números romanos

Presentes:
Jump, Toba, Furo, Luiza, Letícia Zaffalon, Guilherme Drago (Roki), Desejo,
Ambev, Canguru, Tulio, Bauboa, SAP, Habibi, Jesus, Rita, Cometa, Wendy, Lya,
Ana, Tomomi, Gangorra, Graveto e outros seis bixos.
Pauta:
1. Atuação do CAAJA dentro da FDRP
2. Questionário ‘’O que você acha do CAAJA?’’
3. Retomada de atividades de comissões
4. Problema Turma VII Beçak
5. Festival de Rock com a FEA
6. Intevenções Dia Internacional Contra a Homofobia

Ata
1. Chegamos num consenso de que já expandimos bastante nossa atuação para fora da
FDRP e agora podemos nos focar mais internamente. Há várias ideias de atuação interna que
foram levantadas dentro da gestão. Pensamos num modelo de estágio acadêmico, pois o
ECO não abarca os estudantes que querem seguir carreira acadêmica.
Hoje em dia não há um modelo de ECO definido, o que falta é um estágio aqui na faculdade,
o que poderia ser implantado com o DJ como um estágio.
A questão do PPP também está parada, de modo que precisamos pressionar a comissão

responsável para acessar os resultados dos questionários e lutarmos por mudanças. Foi
aprovado o intervalo entre aulas, mas isso não está sendo cumprido pela maior parte dos
professores.
O evento sobre a essencia da universidade levantou vários pontos interessantes no aspecto de
um projeto político pedagógico. A Furo levantou a proposta de fazermos um outro evento no
mesmo sentido aqui na FDRP. Dessa forma, iremos oficiar a comissão pedindo os resultados
dos questionários e aplicação das sugestões levantadas nas audiências públicas do PPP
realizadas no ano passado, convidar para que venham na reunião ordinária do CAAJA fazer
um repasse sobre o andamento disso: Tulio e Toba irão enviar o email.
A comissão do DJ já será aberta e adicionados os interessados, pela Furo.
Aguardamos repasses do Ateta, RD responsável, sobre as optativas eletivas.
Faremos um ofício (Furo e Jump) especificando o que seria um estágio acadêmico e
enviaremos para o responsável pelo ECO, professor Cerezzo, perguntando da viabilidade de
implantálo. Também vamos colocar esse oficio no Direito USP vendo os interessados.
Até quinta feira tudo isso será feito (15/05).
2. Questionário ‘’O que você acha do CAAJA?’’
Lemos o protótipo do questionário que foi elaborado. Foi sugerido anexar uma ordem de
prioridade de extensão, palestra e questões internas. A questão ‘’você se sente representado
pelo CAAJA’’ foi discutida por ser demasiado subjetiva. O questionário foi aprovado por
unanimidade. Do dia 19 ao dia 30 de maio esse questionário estará aberto. Toba, Furo, Lya,
Ana, Tomomi, Habibi, Desejo, Canguru, Crash, SAP e Túlio analisarão os resultados.

3. Retomada de atividades de comissões
● Comissão do DJ: Projeto do Galvão com respaldo institucional. Já existem
interessados em participar e será criado o grupo no face. Habibi, Saliente, Furo e
Coveiro.
● Comissão dos transferidos: criação do grupo no facebok e adicionar as pessoas

interessadas. Caralha e Salsicha querem participar.
● Comissão do Workshop: até a segunda semana de agosto terá que acontecer. Já
existe grupo no facebook. Já existe uma série de emails perguntando sobre ele (data e
valores).

Ressaltamos a importancia de procurar as escolas públicas. Há a

possibilidade de uma ponte com a Comissão do cursinho popular. Habib, Lya,
Canguru, Toba, Desejo, Alcapone, Rita, Wendy, Saliente, Crash, Gangorra, Ambev e
Drago, Draguinho, Furo, Ricardo Razera. Furo irá adicionar essas pessoas ao grupo.
● Comissão de Mobilidade Internacional: já existe grupo no face em que a Lya está.
Ficará responsavel por procurar editais e bolsas sobre intercâmbio, por exemplo.
Com os cortes de verbas o intercâmbio foi uma das coisas mais afetadas. Houve a
ideia de fomentar intervenções que abordem a cultura dos países nos quais
oferecemos curso de línguas. Habibi, Desejo e Rita. Furo irá adicionar no grupo.

4. Problema Turma VII Beçak
Repasse: O professor não esta cumprindo o conteúdo programatico, dos 22 itens só dois já
foram cumpridos e um seria cumprido no decorrer dos seminários, segundo o professor.
Metade das aulas tem sido seminários sem a orientação devida. Trata os alunos de forma
degradante, ofendendo os alunos por questões pessoais dentro da sala de aula de maneira
inconveniente, criticando, por exemplo, em voz alta a roupa dos alunos e estilo pessoal.
Perguntou para a sala de aula ‘’como eles passaram na USP’’
e faz ameaças do tipo ‘’vocês
irão zerar nessa prova’’.No seminário de sexta feira ele havia programado a apresentação e
ele mesmo saiu da aula durante a apresentação, ficando fora de aula a maior parte do tempo.
Ele atrasou, depois adiantou os seminários, de modo a causar grande confusão até que no dia
que foi programado a apresentação ele cancelou o seminário e transferiu todos para a palestra
(que já seria abono de faltas). O seminário vale 3 pontos na média e um é de participação,
sendo uma nota global para o grupo. O conselho do centro acadêmico foi levar o problema
para o chefe de departamento em conjunto com os representates de sala para que seja
informado sobre o problema. Haverá reunião da propria turma e o CAAJA será avisado da
decisão.

5. Festival de Rock com a FEA
A diretora de eventos do CA da FEA conversou com o Toba sobre um festival de rock de
ribeirão preto que poderia ser feito em conjunto com o CA da FEA, mas como é um projeto
de grande empreitada ela pediu a ajuda de divulgação de outros CAs, dentre eles o CAAJA.
Pediremos mais informações.

6. Intevenções Dia Internacional Contra a Homofobia
No dia 17 de maio (sábado) é o dia. As intervenções seriam feitas durante o final de semana e
ficariam expostas na semana do dia 19 de maio. Ideia do teatro (futebol) similar ao feita no dia
da mulher Furo e Desejo conversará com a Surda. Roda de Conversa sobre a situação
LGBT na FDRP ( por que não temos um coletivo LGBT? etc). Há filmes muito bons nesse
sentido (direito e cinema) ‘’Orações para Bobby’’. Intervenções visuais (cartazes de relatos).
Jump e Habibi levará para frente contra opressões. Kleitim poderá disponibilizar um video.
Domingo 15h concentração: Toba, Habibi, Ticia, Ambev, Crash, Canguru, Desejo, Furo e
Jump.

