
Relatoria CA de História dia 03/05/16

Informes e repasse

Ereh

Caso Suplicy de Lacerda

Lucas: Apoio para chapa de Terapia Ocupacional a eleição é quinta dia 05/05. Consenso que
sim, mas atentar pra que esses pedidos sejam feitos com um tempo hábil para análise das chapas. 

Yuria: Durante a SAH, os alunos Suellen (fofíssima) e Hector  (pelegão do rolê) vão deixar
uma caixa de arrecadação de roupas de inverno. O CAhis se prontifica a fazer a propaganda da ação.
(Mavi disse que faria isso)

Sabrina: Sobre a questão do novo regimento dos estágios não(?) obrigatórios. O colegiado do
curso da noite negou a proposta.  Entretanto,  o Rodrigo disse  que a  universidade tá bolando uma
formulação pra toda federal, e esse projeto foi pra saber o que cada curso acha do negócio. 

MAvi:  precisamos vender as questões e debate que sobraram do departamento,  podemos
fazer isso durante uns dias da SAH. Fernando disse que ajuda

Yuria: o que houve na reunião do departamento (hecke e jacque)

André: tem umas cartas de magic no cahis posso vender e devolver o dinheiro pro cahis.
Caetano disse que era de bouas. 

Informes dos atos do 29 de abril, marcha antifascista e ato das terceirizadas: 

29 de abril

MAvi: Fiquei feliz por ter uma galera da história no ato, por outro lado os caminhões de som
monopolizavam a agitação, algo que deixou as coisas um tanto tortas. 

FHC: Achei bizarro várias forças e grupos do ME bolarem algo no individual, conseguimos
marcar, às pressas, um ato em conjunto com o Movimento da Unespar também, algo que foi bem
positivo. André concordou com a afirmação. 

André: achei foda como a APP tocou o ato. No fanal das contas, virou um palanque pra
promover políticos ligados ao PT, algo que acontece de forma recorrente quando rola ato de tipo. Em
minha concepção não deveria ter espaço de politicagem. Um reflexo disso é o esvaziamento do ato
bem cedo, talvez seria interessante ver como o professores observaram esse rolê. 

Luanna: Existem duas questões para serem observadas também. Devido a conjuntura atual
(tanto macro quanto micro) foi assim que foi deliberado para o ato, foi um ato de três frente – apoio
aos professores, à APP e a frente da juventude com a diversidade, creio que teve pontos bons e ruins, o
tempo longo do ato foi algo negativo. 

Sobre o ato das terceirizadas (sarah Abdalla) Fiquei pouco tempo, mas tava bem esvaziado,
faltou um pouco de intervenção e agitação. Mavi – esse ato fui puxado na correria no CEB, não teve
tanto sucesso, foi em todos os rus, talvez por isso que foi um tanto esvaziado. Pode ser que agora role
um ato unificado na reitoria, existe um grupo no face com as pessoas interessadas em bancar a pauta
das terceirizadas (mavi disse que compartilha esse grupo na pags) 



Marcello:  conversei  com as  tias  aqui  do  andar  e  elas  conseguiram uma  reunião  com o
ministério do trabalho, seria massa daqui um tempo perguntar pra elas como foi e se elas voltaram a
receber certinho. 

EREH: 

Valentina: conversei com o Carlos e talvez o ru seja de graça, e a inscrição não sai mais que
50 pilas. 

Larissa fará um questionário final pras pessoas que vão pro ereh 

O hector disse que rola uma ajuda financeira do departamento, mas que não é pra citar o
nome dele. O tramite burocrático a gente banca, mais nossa grana. Caetano disse que para transferir
nossa grana do ca para o dep tem que fazer uma ata legitimando essa ação. 

Caso Suplicy de Lacerda (o privatizador dos milico) e o busto do mesmo na reitoria da
ufpr. 

Boing: 

Em 2014 todo mundo do movimento estudantil resolver descomemorar o golpe da ditadura
militar. Pensando nisso, resolveram arrancar o busto do ex-reitor flavio Suplicy de lacerda. Quem era
era essa pessoa: ex-reito, idealizador, apoiador do regime militar no brasil. Ajudou na espionagem da
ufpr e caguetou vários militantes da esquerda naquela época.  Em 1968 propôs a privatização das
universidades federais de todo o brasil, nesse contexto foi a arrancado pela primeira vez o busto, em
14 rolou uma reinvenção da tradição, com outras características. No ano de 2014 resolvemos lembrar
para sociedade quem era esse reitor que tantos vangloriam. Depois da arrancada o levante popular
propôs entregar uma carta ao reitor pedindo pra colocar o busto onde ele devia estar, que era em um
museu da ditadura militar, pedimos pro zaki que o levante só devolveria o busto mediante a discussão
com a população, pra que ela definisse . Claro que isso deu merda, hahhaha, devolvemos o busto e
recebemos processos  administrativos e jud.  Recentemente houve uma tentativa de recolocação do
busto e a reitoria tem que ter o parecer do setor de ciências humanas, que acho que a história seria o
melhor  departamento a  pensar  nesse  aspecto (histórico,  político e  cultural),  precisamos  pensar  no
debate que existe sobre a memória da ditadura e o respaldo na sociedade. São 14 pessoas recebendo o
processo administrativo. 

Jacque: esse foi o ponto mais discutido dentro da reunião, uns não querendo essa batata
quente e outros achando que esse debate já estava superado, não põe e pronto. Mas temos dennison na
comissão de vai formular a parada, juntamente com Clóvis e peninha. 

Sara: isso começou com um parecer do COUN 

Andre: eles tão achando que existe neutralidade, fazer o resgate é bom ou ruim, enfim, como
assunto sério deve ser aberto uma assembleia pra logo e tirar uma posição estudantil, tem que ser na
semana acadêmica. 

LUanna: seria massa tirar um parecer enquanto CA, mas depois da decisão estudantil. 

FHC:  Exigir lugares para estudantes (pensei na Luanna e mais alguém) 



Thiago: tenho uma proposta enquanto CA fazer um resgate da realidade do ministro Suplicy,
mostrar essas outra perspectiva de quem era o ex-reitor. Boing disse que ajudaria nesse resgate. Karlla
também tem várias informações. 

Sugestões: fazer uma assembleia, a partir disso fazer um documento, convidar os professores
da comissão (Clóvis, dennishow, Peninha) 

Mavi  –  assembleia  segunda  feira  20:15,  convidar  os  professores  da  comissão  e
posicionamento estudantil sobre a recolocação. 

Mesa,  inscrição,  e  relatoria:  mavi,  yuria  e  jacque,  a  primeira  tem que  fazer  o  evento,
passagem em sala pra quem tem sala ainda, quarto ano tá livre, hehe. 

Boing e Luanna, ao final, pediram a ata do departamento (FHC disse que mandava)


