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A

posse do Coordenador Executivo e do Vice Coordenador Executivo do Campus do Litoral
Paulista para o quadriênio 2009 a 2013 foi outorgada no último dia 19 de março. Os
professores Marcos Hikari Toyama (Coordenador Executivo) e Iracy Léa Pecora (Vice
Coordenadora Executiva) foram empossados aos cargos que obtiveram através dos processos
eleitorais que envolveram toda a comunidade do campus no período de novembro de 2008.
O
reitor
da
Unesp,
Herman Jacobus Cornelis
Voorwald,
esteve
presente e compôs a
mesa da cerimônia junto
ao
vice-prefeito
do
município
de
São
Vicente, Rogerio Barreto;
o coordenador executivo
cessante,
professor
Marcelo Antonio Amaro
Pinheiro e o coordenador
executivo
e
vicecoordenador
executivo
empossados.

A

comissão de honra da
cerimônia foi composta
pelos professores Maria
Bernadete
Gonçalves
Martins, Fernando José
Prof. Marcelo Antonio Amaro Pinheiro e Profª Iracy Lea Pecora.
Zara,
Otto
Bismarck
Fazzano Gadig e Selma Dzimidas Rodrigues.
O coordenador executivo cessante, Marcelo Antonio Amaro Pinheiro, iniciou os discursos da
cerimônia, comentando sobre o histórico da sua relação com a Unesp e como se envolveu
com o Campus Litoral Paulista.
Agradeceu todos os envolvidos no seu mandato, ademais, também destacou os avanços nos
quatro anos de sua administração e os esforços para conseguir contornar os problemas
encontrados no campus, como a falta de espaço físico, no qual se buscou viabilizar o projeto
de um campus 14 vezes maior no município da Praia Grande.
Em seguida, oficializou-se, o termo da posse do Coordenador Executivo e Vice-Coordenador
Executivo, no qual os empossados assumiram o compromisso de exercer com zelo, disciplina,
assiduidade, eficiência e dedicação os deveres da função que lhes foram confiados.

A

Vice-Coordenadora Executiva empossada, Iracy Léa Pecora, exaltou o longo processo que
o campus está inserido e os antecessores que prepararam o seu mandato, destacou a
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competência do corpo docente e discente presente na Unesp São Vicente, a importância de
parcerias e o envolvimento com a sociedade que cerca o campus, assim como a necessidade
de inovações.
Posteriormente, o Coordenador Executivo empossado, Marcos Hikari Toyama, relatou um
breve histórico sobre o seu crescimento como um pesquisador e como as parcerias e
estruturas são essenciais à formação de uma pesquisa qualificada. Destacou que vai buscar
no seu mandato uma cooperação entre docentes, discentes e funcionários, além de também
contar com a experiência do coordenador executivo cessante. Por fim, destacou a
essencialidade do espírito críticos reflexivo estar presente na comunidade do campus.

Manifestação dos estudantes
Em

razão da visita do Reitor e considerando a sua importância dentro da Unesp, os
estudantes do Campus Litoral Paulista organizaram-se para expor os principais problemas
encontrados no Campus. As reuniões que antecederam as manifestações proveram os
estudantes de discussões conjunturais acerca da educação pública no Brasil para que em uma
segunda etapa fossem discutidos os problemas que estão afetando o campus. Esses
problemas foram transcritos coletivamente a uma carta, contando com mais de 100
assinaturas; uma representatividade grande, uma vez que o campus conta com pouco menos
de 190 alunos.
Os principais pontos
presentes
na
manifestação foram:
a
ausência
de
restaurante
universitário
ou
facilidades
à
alimentação
do
estudante,
escassez
de bolsas auxilio à
permanência
do
estudante, falta de
estrutura física para o
desenvolvimento
de
pesquisas
e
a
ausência de vagas
para
os
alunos
cursarem as matérias
em
regimes
de
dependência,
matérias trancadas ou
que
devem
ser
cursadas por alunos
transferidos.

Manifestação dos estudantes na entrada do Campus em São Vicente

Debate dos estudantes com o Reitor Herman Jacobus Cornelis
Voorwald
Em

razão das manifestações e do pedido de dialogo como o Reitor da Unesp, Herman
Jacobus Cornelis Voorwald, após o ato da posse dos Coordenadores Executivos e da ViceCoordenadora Executiva, foi aberta uma sessão extraordinária de debate entre os estudantes
e o reitor.
O debate teve início com a leitura e a entrega da carta escrita pelos estudantes ao reitor, que
demonstrou estar aberto ao dialogo, além de dar razão a diversos pontos levantados.
Todavia, o reitor já assinou o compromisso de voltar para um novo debate com os estudantes
em meados de abril.
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Reunião dos estudantes sobre questões da educaçao publica e do CLP.

A cópia da carta entregue ao reitor pode ser obtida através do email
centroacademico@clp.unesp.br

Cyro Assahira
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