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Seção CAAJA
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Depois de um período de reestruturação, finalmente trazemos de volta
para vocês o JUNQS, o periódico informativo do Centro Acadêmico. Já
que esta é a primeira edição do ano
(e da gestão), esse espaço do editorial vai servir para explicarmos algumas mudanças que o Departamento
de Imprensa fez no Junqs.
Primeiramente, seu conteúdo: estará
no Junqs tudo o que julgarmos ser
de interesse dos alunos da FDRP,
notícias ou eventos que se alinham
aos nossos ideais políticos e uma
atualização do dia-a-dia do Centro
Acadêmico. Além disso, seu formato também mudou: para facilitar a
leitura, dividimos os assuntos em
seções, para que o aluno possa ir
direto à sua área de maior interesse.
Também decidimos aumentar o número de páginas para que as matérias possam ser mais desenvolvidas e
para que seja possível abranger mais
assuntos. Por conta da maior carga
de conteúdo, o periódico será quinzenal e não mais semanal, como foi
idealizado.
Esperamos que vocês gostem das
mudanças!

Balanço das Atividades
Fizemos um balanço de nossas atividades do semestre para que vocês
saibam, de forma resumida, todo
tipo de atividades que propusemos

desde o final do ano passado. Eis a
lista em ordem cronológica.
- Finalização do site
- Projeto Adote um Bixo
- Campanha contra trotes abusivos
- Manual do Calouro 2014
- Bar dos CAs (em parceria com outros CAs do campus e com o DCE)
- Elaboração de nota para a Educa
sobre problema envolvendo um veterano deles e uma caloura nossa
- Campanha de doação de material/
xerox/livros
- Roda de conversa sobre segurança
no campus
- Realização de intervenção do grupo de teatro Canto dos Famintos no
dia da mulher a pedidos nossos, com
nosso apoio.
- MeDireito (em parceria com o
CARL – CA da Medicina)
- Grafitagem e roda de conversa sobre arte marginal
- Celebração do Aniversário da FDRP
- Conversa com as entidades (de
todo o campus): o trote e seus abusos
- Organização do debate entre as
chapas do DCE
- Roda de conversa sobre os 50 anos
da ditadura
- Arrecadação de alimentos e realização do Projeto Mãos Dadas
- Arrecadação e doação de Chocolate para a instituição Casinha Azul
- Ato de Repúdio à violência racista
- Intervenções visuais sobre racismo
- Arrecadação de agasalhos (para futura doação)

- Evento em parceria com o CAFCF
(FEARP): A Essência da Universidade
Além disso, estamos constantemente acompanhando o processo de
sindicância da professora Eliana, o
desenrolar do caso de racismo que
aconteceu no campus (que foi levado ao Ministério Público), estamos
estruturando, junto com outras unidades do campus, a Frente contra
Opressões no Campus e estamos
participando da EAFARK – Escola
de Formação Ana Rosa Kucinski,
um núcleo de estudos e debates que
utilizaremos como reunião de formação. Também temos membros
da gestão participando da Comissão
do Cursinho Popular, ideia já antiga
que impulsionamos já no fim do ano
passado e encontra-se em evolução
muito rápida. Daqui em diante, atuaremos mais internamente na faculdade, pensando em questões como
o Projeto Político Pedagógico, a implantação de um estágio acadêmico,
a estruturação de um departamento
jurídico, a pressão aos professores
para que cumpram os requisitos de
matérias optativas que devem ser
oferecidas por departamento e continuar mediando atritos entre alunos
e professores, fornecendo aos alunos, claro, nosso apoio institucional.

Boletim informativo “JUNQS“ - Edição nº 1 - 2014. Esta é uma publicação independente informativa das atividades do Centro Acadêmico trazida aos associados pelo Departamento de Imprensa e Marketing do CAAJA - FDRP/USP. Presidente Laíssa Furilli Vice-presidente João Pedro Toríbio Textos Ana Carolina Tomomi, Bruna Salgado
Chaves, Bruna Santiago Franchini, Giovana de Almeida, Laíssa Furilli, Laura Campos e Luiza Veronese. Todo o material aqui presente está protegido por direitos autorais e
não poderá ser reproduzido sem prévia autorização do Centro Acadêmico e seus responsáveis. Fechamento da Edição: 13/05/2014, 17h10.

JUNQS

O peridódico informativo do Centro Acadêmico
Antonio Junqueira de Azevedo - FDRP/USP

Edição 1 - 13 de Maio de 2014

Seção FDRP
Evento: Desmilitarização
da Polícia Militar
No dia 15/05, quinta-feira, faremos uma palestra sobre Desmilitarização da Polícia Militar. Compondo a mesa, teremos Renan
Quinalha, Assessor da Comissão
Estadual da Verdade de São Paulo.
Continuando o primeiro debate
que fizemos sobre a ditadura militar, no sentido de explorar os resquícios dessa ditadura em nossa
força policial, pensando: a forma
de atuação e repressão da nossa
polícia militar é correta? Portanto,
convidamos a todos para participar desse debate e refletir a respeito. Dia 15, quinta-feira, às 19h, no
anfiteatro.

Processo de Sindicância
da Profª Eliana

Comissão Sindicante, foi adiado três
vezes contabilizando o total de 150
dias. A docente também não apresentou defesa por escrito dentro do
prazo de 20 dias, a contar do dia 24
de março de 2014. Até o momento,
o prazo para encerramento do processo será 13 de junho de 2014.

Comissão do Cursinho Popular
Conforme nossa Carta Programa, no começo do ano o CAAJA
estruturou a Comissão do Cursinho Popular (idealizada na gestão anterior), que conta com a
participação de membros e não-membros da gestão. O projeto já
começou a ser estruturado e atualmente está na fase de elaboração do estatuto.
Esta ideia surgiu tendo em vista
ampliar o acesso a universidades
públicas por meio de um cursinho de qualidade para aqueles
que não podem pagar. Para participar, é só comparecer às reuniões
todas as quintas-feiras ao meio
dia, na sala do CAAJA (B-23), ou
pedir para que algum membro da
comissão lhe adicione no grupo
do facebook, caso você não possa
comparecer às reuniões.

No ano de 2012, o CAAJA peticiou
a abertura de um processo de sindicância contra a Profª Dra. Eliana
Franco Neme para averiguação de
suas recorrentes faltas. No ano anterior, essa entidade já havia oficiado
o Departamento de Direito Público
pedindo esclarecimentos e providências. A comissão de sindicância foi montada em março de 2013
e o processo teve início em agosto
omissões em berto
de 2013. No período entre abril de
2013 e fevereiro de 2014, a docente
Pensando nas demandas e nas neteve dezesseis faltas injustificadas.
O período para apuração de respon- cessidades da faculdade, estruturasabilidade da docente, realizada pela mos algumas comissões. São elas:
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Comissão de estruturação do
Departamento Jurídico da FDRP:
A ideia do DJ é trabalhar com assessoria jurídica no tocante a demandas individuais, de forma gratuita,
buscando facilitar o acesso à justiça
da população de baixa renda. Futuramente, o DJ poderá contar como
estágio curricular obrigatório
Comissão de Mobilidade Internacional: essa comissão atuará no
sentido de nos aproximar culturalmente aos diversos países que
são vinculados à USP por meio de
intercâmbio, focando, principalmente, nos países cujos idiomas
são oferecidos pelo CAAJA. Essa
comissão também será responsável
pela elaboração de um manual que
contenha informações sobre internacionalização de forma geral.
Comissão dos Transferidos: essa
comissão ficará responsável por
avaliar os problemas que os transferidos encontram ao chegar à FDRP
e atuar em conjunto com o CAAJA
para resolvê-los, além de recepcionar os transferidos que chegarem
no segundo semestre e elaborar um
manual para ajudá-los.
Comissão do Workshop: nesse ano
pretendemos fazer o V Workshop
de Direito, e, como em todos os outros anos, esperamos a participação
de todos os alunos na organização e
realização do evento. Ainda não há
data definida, mas será no segundo
semestre.
Caso você tenha se interessado
por alguma comissão, converse
com qualquer membro da gestão
o qual lhe adicionará nos grupos
do facebook
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Seção Cidade

Seção USP-RP

Projeto Mãos Dadas Caso de Racismo no Campus
O Projeto Mãos Dadas não possui
vínculos institucionais e visa principalmente a atender os moradores de
rua de Ribeirão Preto e São Paulo capital por meio da produção e distribuição de alimentos, roupas e outros
produtos de necessidades básicas,
além de sensibilizar o olhar de quem
participa do projeto. No sábado, dia
05/04, ocorreu a V Ação do Projeto e
contou com a participação de vários
alunos da FDRP e com as doações arrecadadas pelo CAAJA. A VI Ação do
Projeto está programada para ser realizada dia 31/05 e está na fase da inscrição das Casas, onde os voluntários
poderão preparar os alimentos para a
entrega. Qualquer pessoa interessada
pode participar. Também divulgaremos mais informações sobre inscrição de voluntários em breve.

Projetos Solidários

Como é sabido, no dia 5 de abril um
de nossos colegas foi, infelizmente, mais uma vítima de racismo no
campus. O CAAJA, desde o começo, se mobilizou para conscientizar
a comunidade acadêmica, uspiana
e ribeirão-pretana. Assim, em conjunto com a ANEL e com a Frente
contra Opressões no Campus, o CAAJA organizou um Ato de Repúdio
à Violência Racista, ocorrido no dia
23 de abril, no auditório da FDRP,
que contou com a participação de
instituições estudantis, grupos de
docentes e funcionários do campus,
bem como movimentos sociais, em
especial, o Movimento Quilombo
Raça e Classe – movimento negro de
expressão nacional. Além da mobilização sobre o caso, o ato deu ensejo à
criação de um movimento negro no
campus, como um braço regional do
Movimento Quilombo Raça e Classe, que teve sua primeira reunião de
estruturação semana passada.
Em termos práticos, o CAAJA, juntamente à administração da faculdade, acionou o ministério público e
vem acompanhando o desenrolar do
processo.

FEA e um professor da FDRP. A
discussão girou em torno de novas
diretrizes para a USP, apontando os
principais problemas da graduação e
houve bastante diálogo com a plateia.
Uma das principais deficiências
apontadas na tríade “ensino, extensão
e pesquisa” é que a USP acaba desenvolvendo mais este último. Foi levantada a discussão do que se encontra
por trás desse incentivo à pesquisa – a
quem a Universidade acaba servindo?
A produção científica da Universidade é, de fato, voltada para a sociedade?
A discussão durou cerca de 2 horas e
meia e estamos estudando a possibilidade de realizar outro evento, desta
vez no Direto, dando continuidade à
discussão, devido à atenção que este
tema demanda.

Reuniões de Formação

A gestão atual busca aumentar a atuação política do Centro Acadêmico,
propondo um maior diálogo com os
movimentos sociais e com a cidade.
Para isso, consideramos ser essencial
a politização dos membros do CA,
que será feita através de atividades
em conjunto com a Escola Aberta de Formação Ana Rosa Kucinski
(EAFARK), coordenada em parcevento
ssência da
ria com diversos CAs do campus e
niversidade
com o Prof.Dr. Marcos Cassin, da
Pedagogia. As reuniões ocorrem
Quarta-feira passada (07/05) ocorreu quinzenalmente no bloco didátio evento “Diálogo Sobre a Essência da co da FFCLRP, e são discutidos teUniversidade” conjuntamente com o mas de ciência política, sociologia e
CAFCF (CA da FEA) no auditório da economia política.

O CAAJA realizou, no mês de abril,
a campanha de arrecadação de chocolates em função da comemoração
da páscoa! Foram arrecadados mais
de 480 bombons, além de 30 reais
revertidos em chocolates que foram
doados para cerca de 60 crianças, na
faixa etária de 6 a 8 anos. A entrega foi realizada no dia 17 de abril na
ONG Casinha Azul. Além dsisso, vale
lembrar que, com a aproximação do
inverno, estamos realizando também
a Campanha do Agasalho! São bem
vindas doações de roupas e cobertores em bom estado na sala do C.A. ou
FEARP. Participaram professores da
na caixa indicada na cantina.
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