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Nota pública sobre os desdobramentos da ocupação da Reitoria da USP 

 
 

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) Livre da USP “Alexandre Vannuchi Leme” 
entende que: 
 
 

1- A ocupação obteve avanços tanto na questão dos decretos – compromisso em 
realizar um Conselho Universitário que debaterá a posição da USP, seguido por 
uma Audiência Pública para sua exposição –, quanto ao que se refere às 
reivindicações de moradia, permanência estudantil, entre outras. Entendemos, 
no entanto, que houve limites nas conquistas, pois os pontos de pauta não 
abarcaram as demandas de todos os campi e unidades como, por exemplo, 
Lorena, Piracicaba, Bauru, Pirassununga e EACH; 

 
2- Compreendemos que as negociações não avançaram mais devido à 

indisposição da Reitoria, a partir de certo momento, bem como, algumas vezes, 
devido à dinâmica da comissão de negociação de estudantes, que, por falta de 
coesão e conhecimento profundo dos assuntos que estavam sendo tratados, 
não pôde debatê-los de modo mais consistente; 

 
3- No processo de ocupação repudiamos as ações que priorizaram os partidos, 

tendências e grupos em detrimento do conjunto de estudantes da Universidade 
de São Paulo e de suas entidades representativas; 

 
4- Levando em conta os avanços conquistados com a ocupação e o esgotamento 

da negociação, já sinalizado pela Reitoria, entendemos que a desocupação 
imediata da Reitoria é a melhor forma de garantir estas conquistas e avançar na 
mobilização contra os decretos; 

 
5- Reiteramos que o DCE-Livre da USP se coloca contra qualquer forma arbitrária 

de punição ou repressão aos/às estudantes que participam da ocupação; 
 
6- Esta gestão do DCE-Livre da USP reafirma sua disposição e compromisso de 

construir um amplo e profundo debate sobre as implicações dos decretos com 
estudantes de todos os campi, bem como com o conjunto das demais 
universidades estaduais paulistas, no sentido de construir uma ação 
efetivamente conjunta. Além disso, consideramos importante manter sempre 
abertos os canais institucionais de diálogo. 

 
 
 

São Paulo, Cidade Universitária, 11 de maio de 2007. 
 


