Seguem abaixo as resoluções aprovadas pela Plenária da FFLCH, ocorrida no dia 26/09/2012:
Em relação à eleição para Diretor da FFLCH:
1) A plenária de estudantes da FFLCH reafirma sua caracterização acerca do caráter
antidemocrático da escolha do diretor da faculdade, aí incluída a consulta realizada à
margem dos estudantes, funcionários e da maioria dos professores. A votação feita pelo
colégio eleitoral em 24/09/2012 provou que a consulta era uma farsa e que o que valeu de
fato foi o processo antidemocrático estatutário, que no final determina que o reitor é quem
de fato impõe o diretor.
2) Que seja escrita uma carta, assinada por todos os CAs desta Faculdade, na qual fique
manifesto que os estudantes não aceitam a legitimidade de Adorno como diretor. Esta carta
deve ser protocolada na congregação da FFLCH do dia 27/09/2012.
3) Diretas para diretor já! Que a FFLCH, no mínimo adote o sistema já vigente na Faculdade
de Educação em que há uma consulta paritária e presencial posteriormente ratificada. Com
uma urna por prédio e que a campanha tenha no mínimo 30 dias (ao invés dos 15 dias
atuais).
4) Não a divisão da FFLCH! Que o DCE, os CAs e todos os estudantes constituam uma
campanha pela unidade da FFLCH. Unidade Administrativa, política e acadêmica, visando à
resolução dos problemas da faculdade, tais como a falta de professores, de estrutura física,
de interdisciplinaridade nos currículos, financiamento, etc. Cuja primeira iniciativa seja:
Propor às demais categorias a realização de um debate sobre os rumos da FFLCH, com:
Representante da Diretoria, DCE, ADUSP, SINTUSP e APG.
5) Referendada a moção de repúdio do Curso de Geografia: A plenária da FFLCH repudia
quaisquer iniciativas de balanços públicos feitos por entidades sobre a construção do
movimento, sem consultar suas bases. Repudia também balanços do movimento feitos para
a burocracia universitária.

Em relação a uma plenária dos três setores da FFLCH:
1) Protocolar na congregação de 27/09 um pedido de Plenária dos três setores da FFLCH com
as seguintes pautas: Eleições para diretoria; processos; estatuinte da USP. Plenária a ocorrer
no dia 11/10/2012. Caso o pedido não seja aceito, realizar a plenária a partir das entidades.

Em relação à reintegração de posse no CRUSP da companheira Amanda:
1) Que os CAs, DCE e coletivos de mulheres se incorporem e divulguem o ato-vigília em
defesa da companheira Amanda, na noite do dia 31/09 até as 23h59minh do dia 01/10.
2) Que o DCE convoque a imprensa, parlamentares, organizações de direitos humanos para o
ato-vigília e que faça uma exigência à Congregação, junto aos CAs, para que se posicione
contra o despejo da companheira Amanda.
3) Que o DCE e os CAs publiquem materiais essa semana (impressos, nos sites e listas de
e-mails institucionais de e-mails) denunciando a expulsão e ameaça de despejo da
companheira Amanda por lutar por moradia estudantil, e se incorporem a todas as medidas
de defesa, como parte da campanha contra os processos e a repressão.
4) Acontecerá nesta sexta feira, 28/09, ás 18h no Espaço Verde, uma reunião de mulheres
convocando todos os coletivos feministas e mulheres que se disponham a lutar contra o
despejo da companheira Amanda.
Em relação à eleição de RDs:

1) O processo eleitoral para a escolha dos RDs da FFLCH foi adiado em uma semana: as
inscrições de chapas irão até a próxima sexta feira (05/10/2012), e a eleição ocorrerá na
semana posterior (do dia 09 ao dia 11/10/2012)
Em relação à Assembleia Geral da USP:
1) Que seja convocada, pelo DCE, uma Assembleia Geral da USP, a ocorrer no dia 18/10/2012,
às 18h no Vão do prédio da História e Geografia.
Outros:
1) A plenária da FFLCH reitera que reconhece a legitimidade do DCE para convocar os fóruns
do Movimento Estudantil da FFLCH.

Seguem abaixo as propostas encaminhadas à mesa e que não foram encaminhadas para votação
devido ao teto da plenária:
1) Indicativo para que ocorram assembleias de curso até o dia 10/10
2) Indicativo para que ocorra na semana do dia 15/10 uma nova plenária dos estudantes a
FFLCH
3) Que seja construída a semana de luta/resistência do dia 27/10. Buscar apoio financeiro e
organizativo em todos os CAs. Tirar uma data para realizar uma reunião organizativa.
4) Que se construa um grupo de estudos para formular e discutir o modelo de votação para
diretor da FFLCH que queremos.
5) Que se façam dois plebiscitos com a participação das três categorias, um em relação a
“Diretas para diretor” e outro em relação a “Separação da FFLCH”, ambas sendo precedidas
por debates acerca dos temas, a serem organizados pelos CAs. Que os votos por categorias
sejam diferenciados pela cor da cédula.
6) Incorporação ao abaixo assinado por diretas para diretor, que já está sendo tocado pelos
professores.
7) Começar uma campanha geral contra a fragmentação da FFLCH.
8) Que a plenária se posicione em defesa do movimento estudantil, contra qualquer tipo de
punição aos ativistas e lutadores e contra a estrutura de poder da universidade.

