NOTA DO CONSÓRCIO CCA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020
Os Diretórios Acadêmicos do Campus de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal
do Vale do São Francisco, representando seus cerca de 1.200 estudantes nos quatro
cursos de graduação (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária e
Zootecnia), vêm, através desta nota, manifestar REPÚDIO às recorrentes e inaceitáveis
situações a que o CCA tem sido sujeitado ao longo dos últimos meses, culminando na
suspensão unilateral do Transporte Estudantil Intercampi, por tempo indeterminado,
anunciada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) na madrugada do dia
12/10/2020. O Consórcio CCA repudia a falta de comunicação e desrespeito da PROAE
para com sua própria Câmara de Assistência Estudantil, estrutura deliberativa no âmbito da
Política de Assistência Estudantil da UNIVASF definida pela Resolução 05/2013-CONUNI,
composta por discentes de cada campus, além de docentes, técnicos administrativos em
educação e representantes da própria Pró-Reitoria. Repudiamos com veemência a adoção
de posturas intransigentes e gestões autocratas, que afrontam a cada golpe de caneta a
autonomia universitária duramente conquistada, que é direito de todos, e não favor cedido
por ninguém. Agora suspenso, o Transporte Estudantil Intercampi vinha ocorrendo de forma
precária, com veículos lotados em plena época de pandemia, conforme evidenciado por
vídeos gravados no interior dos transportes. Não bastasse a aglomeração no deslocamento,
o estudante que precisa desenvolver atividades no CCA mesmo durante a quarentena
frequentemente se depara com falta de água corrente, seja nos banheiros ou bebedouros,
expondo severamente a saúde tanto de discentes quanto de terceirizados em meio à maior
emergência de saúde pública da história moderna, que já ceifou mais de um milhão de
vidas por todo o mundo. Precisamos de gestão. Precisamos de humanidade. Precisamos de
competência. Aqueles que se retêm nos princípios do troglodismo administrativo e do
desrespeito a tudo o que é coletivo, comum e democrático não deveriam ter qualquer papel
na administração do que é público. Enquanto já lutamos para sobreviver num país
consumido pelas chamas e devastado pela peste, é impensável que tenhamos direitos
básicos simplesmente ceifados, retirados sem a menor cerimônia, como transporte seguro e
acesso a higienização, principalmente dentro de uma Instituição de Educação Superior,
refúgio da Ciência e Tecnologia e singelo foco de luz em tempos tão sombrios. A
comunidade merece mais que meras desculpas e decisões incompetentes. Menos holofotes
e mais trabalho.
Petrolina, 15 de outubro de 2020
DIRETÓRIO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DIRETÓRIO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
DIRETÓRIO ACADÊMICO DE MEDICINA VETERINÁRIA
DIRETÓRIO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA
REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES NO CCA
REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO CCA NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO CCA NA CÂMARA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO CCA NA CÂMARA DE ENSINO
REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO CCA NA CÂMARA DE EXTENSÃO
REPRESENTAÇÃO DISCENTE NA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NA PRODESCAPE/UNIVASF

