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O debate sobre Universidade
Popular ainda é pouco trabalhado pelo
movimento universitário, que vem sendo
absorvido por disputas que nem sempre
acumulam para um horizonte de
transformação. Para que possamos
construir um projeto estratégico para a
transformação da universidade, estamos
convocando organizações, coletivos,
partidos e indivíduos a se somarem na
construção do I Seminário Nacional sobre
Universidade Popular, a ser realizado nos
dias 02 à 04 de setembro na UNIFESP!
(Estaremos confirmando o local na
próxima semana). Essa será uma grande
oportunidade para potencializarmos e
qualificarmos nossa atuação como força
progressista na disputa por uma
universidade democrática, pública, crítica,
criadora e popular.
A mercantilização da educação é
sentida nesses últimos anos de ContraReforma Universitária, que tem sido
instituída aos poucos. Não é somente a
regulamentação das Fundações “ditas” de
apoio, o repasse de verbas para as
instituições particulares, a Lei de Inovação
tecnológica e o Projeto de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
(REUNI) e mais uma série de medidas. É
todo um projeto que visa estreitar cada vez
mais os limites de intervenção da formação
de ciência e tecnologia com caráter
emancipador, privilegiando as “inovações”
que permitam expandir os lucros e a
apropriação privada do conhecimento.

Para tanto, os grupos que estão
construindo o 1° SENUP já realizaram três
reuniões (POA, junho/2010, Floripa,
dezembro/2010 e POA, março/2011) no
intuito de promover um amplo seminário
de debates e formulações para a disputa de
uma universidade popular. A data prévia
está praticamente confirmada, mas desde já
anunciamos que as contribuições para o
congresso do SENUP estão abertas, nos
seguintes eixos: 1)
Eixo Geral:
Universidade Popular (princípios,
concepção, histórico, terminologia), 2)
Eixos Específicos: a. Ciência e Tecnologia,
b. Formação c. Autonomia e democracia d.
Universidade e Sociedade.
Nossa próxima reunião será no dia 22 de
Junho em São Paulo.
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Constroem o SENUP:
FEAB - Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil
ENESSO – Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social
GTUP – Grupo de Trabalho Universidade Popular
MUP – Movimento por uma Universidade Popular
Levante Popular da Juventude
Juventude LibRe – Liberdade e Revolução
JCA – Juventude Comunista Avançando
UJC – União da Juventude Comunista
CCLCP – Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes
MAS - Movimento Avançando Sindical
Núcleo de Direito à Cidade – USP

Para maiores informações acompanhe o sítio do 1° SENUP: http://senup2011.blogspot.com/,
e entre em contato conosco em: senup2011@gmail.com
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