
1. Apresentação da chapa do candidato a reitor, Cancellier

- Não priorizar viés ideológico, mas em especial, trabalhar com perspectiva administrativa 
de resolução de entraves que impedem-nos de fazer ensino, pesquisa e extensão de 
excelência

- Gestão administrativa baseada nos conhecimentos de quem já está na gestão de 
centros

- Gestão pautada na ideia de descentralização administrativa (reitoria vai compartilhar a 
administração com os centros)

- Desconcentrar o poder que está nas mãos dos pró-reitores para os diretores
- Hoje, não há definição clara de alocação de técnicos e docentes nas universidades. A 

ideia é que isso seja previamente discutido com as direções dos centros
- Defesa de uma bandeira democrática, com participação de todos
- Como o eixo de gestão é a descentralização, as soluções para os problemas devem ser 

discutidas primeiro nas unidades e, depois, com a reitoria. Não adianta a reitoria discutir 
soluções sem a participação das unidades

Propostas: 
- RU aberto em janeiro e fevereiro: Engenharia de Materiais, doutorandos
- Discutir a questão do almoço para estudantes que têm estágio em outros locais e não 

podem almoçar no RU
- Discussão dos problemas de segurança

HU: grande gargalo
- Está conectado à vice-reitoria
- Como a candidata a vice-reitora é da área da saúde, conhece os problemas do hospital
- A candidata à vice-reitora, Alacocque, é professora desde 1976, pesquisadora, trabalha 

na questão de infraestrutura, bem como viabilidade de pesquisas
- Reforçou necessidade de retomar o crescimento do Hospital Universitário

EBSERH - posicionamento e objetivos para o HU
- A ideia da gestão é de resolver os problemas
- Há 6-7m houve plebiscito com resultado contra  a EBSERH. Desde então, nada foi feito
- Se nos próximos 7m não ocorrer nada, a tendência é que a crise se agrave
- São contra EBSERH, a favor da contratação por regime estatutário, a favor do HU 100% 

público. No entanto, a alternativa de salvar o HU se encontra na EBSERH, que é a única 
opção dada até o momento

- Se nos próximos 7m não aparecer uma melhor solução e com o agravamento da 
situação, haverá a adesão à EBSERH
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