
5 Braga FCM – FEC 

O seu futuro e a Unicamp!? 

Prezadas pessoas que constroem a Unicamp, qual o seu futuro aqui?  

Qual o seu futuro em uma universidade que corre sérios riscos, seja em 
função dos ataques externos dos governos de Jair Bolsonaro e de João 
Dória; seja em função da incapacidade da atual reitoria de auscultar a 
comunidade e construir consensos progressivos. Autoritarismo que tem 
como exemplo maior a destruição da nossa Carreira PAEPE. Hoje, é 
fundamental que se diga – para além do Coronavírus –, como nunca antes 
na história da Unicamp os espaços de convívio e de participação foram 
tão rebaixados. 

Eu estou aqui a 30 anos, entrei na Vigilância, trabalhei no IMECC, na FCM 
e fui assessor na CGU/Reitoria – quando coordenei a UPA, a implantação 
da LAI/SIC e o programa Campus Tranquilo Universidade Viva. Fui, 
também, Diretor do STU e coordenei o Orçamento Participativo no 
Governo Democrático e Popular de Campinas. Hoje sou Economista, 
Mestre em Ciência Política e trabalho no LALT/FEC. 

Sou candidato ao CONSU, primeiros porque a Unicamp vive o seu pior 
momento depois da intervenção militar. Segundo porque a Unicamp 
passa por uma renovação das pessoas que a constroem, e que não 
viveram, p.ex., os processos de autonomia e de construção das carreiras; 
por isso, imaginam que este quadro de rebaixamento democrático e do 
convívio seja nosso natural, não é, ao contrário, é parte de um projeto de 
universidade que valoriza apenas as técnicas e a burocracia e desvaloriza 
a vida e as pessoas, e que precisa ser combatido. O meu compromisso 
é defender e trabalhar com as pessoas por uma universidade 
pública, participativa e que valorize a vida e o convívio como 
meios de produção e de socialização de saberes, e contra 
qualquer tipo de discriminação ou preconceitos . 

Trabalharei para que possamos participar de todas as discussões que 
digam respeito às pessoas que constroem a Unicamp e os seus futuros. 

Saiba mais https://www.facebook.com/jose.braga.98892 
https://www.facebook.com/jose.braga.98892/videos/3258756830912231 
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