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COMPROMISSOS   
• Democratização dos colegiados 
• Autonomia e respeito às entidades 

estudantis e representantes discentes
• Criação de diálogo permanente com 

a reitoria para resolução de conflitos, 
evitando a intervenção externa e policial

• Ampliação do número e valor das Bolsas
• Moradia Estudantil em todos os campi
• Restaurante Universitário de qualidade
• Transporte e acessibilidade às unidades
• Creches para filhos de estudantes e de 

servidores
• Atenção à saúde do estudante com um 

programa melhor estruturado
• Sistema integrado de Bibliotecas
• Salas de aulas e Laboratórios didáticos 

de qualidade
• Acesso à internet wi-fi nos campi
• Incentivo à cultura e ao esporte

Temos um dever para com 
a universidade e com os 
estudantes que a constroem 
todos os dias. Vamos fazer a 
mudança com compromisso, 
transparência e respeito à 
diversidade de ideias. Em 
busca de uma universidade e 
uma sociedade mais justas e 
democráticas.

COM OS 
ESTUDANTES 
GRADUAÇÃO 
PÓS E 
RESIDÊNCIA



Respeito ao segmento 
estudantil 
É essencial ampliarmos o debate sobre a 
democratização dos colegiados e instân-
cias de deliberação. Vamos respeitar as 
entidades e representações estudantis, 
fortalecendo-as. Iremos implantar espa-
ços permanentes de diálogo estudantil 
com a reitoria, fundamentais para evitar 
situações de conflito e intervenções ex-
ternas e policiais. Iremos valorizar e criar 
novos espaços de convivência estudantil 
e universitária.  

Dedicação à Graduação
Vamos buscar soluções para resolver os 
problemas imediatos da infraestrutura 
para os cursos de graduação e planejar a 
expansão com qualidade. Vamos incenti-
var o intercâmbio institucional de estu-
dantes da graduação, no âmbito nacional 
e internacional. Estimular a vida cultural, 
esportiva e política dos estudantes com 
apoio à participação em eventos dessa 
ordem, como formação crítica e de am-
pliação das fronteiras do conhecimento, 
de modo a complementar sua formação 
acadêmica.

Blog: unifesppluraldemocratica.wordpress.com
Facebook: Unifesp Plural e Democratica
Email: unifesp_plural_democratica@yahoo.com.br
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ESTUDANTE VOTA!

Dedicação à Pesquisa 
e à Pós-Graduação
Queremos valorizar a pesquisa e a pós-
graduação, garantindo sua autonomia e 
fornecendo as condições materiais e de 
pessoal para seu desenvolvimento. Vamos 
promover a criação de redes de pesquisa 
nacionais e internacionais e apoiar as já 
existentes. Os pós-graduandos devem ter 
apoio para participação em congressos e 
para os intercâmbios de pesquisa e co-
nhecimento. Não basta querer a interna-
cionalização, é preciso dar condições para 
que ela ocorra. Temos que prover as reais 
condições para que nossos estudantes e 
pós-graduandos exerçam suas atividades 
de ensino e pesquisa com qualidade.

Acesso aos campi 
Vamos viabilizar o transporte para as ativi-
dades didáticas, esportivas e culturais in-
tercampi, estabelecer políticas de médio 
e longo prazos ligadas a ações ambiental-
mente sustentáveis de mobilidade urba-
na e atuar junto aos poderes municipal e 
estadual para garantir que o transporte 
público e as vias de acesso atendam a co-
munidade de forma satisfatória.

A votação ocorrerá nos dias 16 e 
17 de outubro. Para votar é ne-
cessário apresentar o crachá ou 
documento oficial com foto. Nes-
te caso, é preciso saber o número 
de sua matrícula (RA). 

VOTE, é um direito seu!


