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Aos servidores e servidoras docentes dos campus de Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e

Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos

A gestão Por Todos os Cantos do Diretório Central dos Estudantes - DCE Livre UFSCar,

entidade eleita e representativa da categoria das e dos estudantes de graduação da

Universidade Federal de São Carlos, comunica por meio deste que amanhã, dia 08 de

dezembro de 2022, ocorrerão assembleias estudantis nos quatro campi, nos seguintes

horários e locais:

- Araras: 18h, saguão próximo à cantina do bloco A

- Lagoa do Sino: 13h, quiosque dos alimentos

- São Carlos: 17h30, ginásio

- Sorocaba: 18h, pátio do ATLab

Solicitamos que as e os docentes cujas aulas são nesses horários (ou horários próximos)

que liberem suas aulas para que as e os estudantes possam estar presentes, e convidamos

todas e todos a participarem da assembleia como sinalização de apoio e solidariedade aos

milhares de estudantes de nossa universidade que foram afetados pelo não pagamento das

bolsas de permanência e de pesquisa ou extensão. O anúncio da CAPES, que está

impossibilitada de realizar o pagamento de 200 mil bolsas, coloca toda a pesquisa brasileira

em seu pior cenário nos últimos 20 anos.

Em relação à São Carlos, compreendemos que a movimentação espontânea das e dos

estudantes em paralisar as atividades na Área Sul é legítima, e solicitamos que as e os

docentes cujas aulas ocorrem hoje ou amanhã que as dispensem, permitindo que

estudantes possam se somar às ações desenvolvidas em solidariedade e denúncia.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos, e reforçamos nosso compromisso com a

luta por uma universidade pública, popular, de qualidade e socialmente referenciada.

Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e Sorocaba, 07 de dezembro de 2022
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