
MANUAL da REUNIÃO do GTNUP 

GUIA PARA A 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO NACIONAL DE 

UNIVERSIDADE POPULAR 

 

I. Apresentação 

 

Entre os dias 14 a 16 de março, em São Paulo, ocorrerá a 5ª Reunião do Grupo de Trabalho 

Nacional de Universidade Popular (GTNUP). Os eixos centrais da reunião serão 

a permanência estudantil e a formação universitária, conforme o que foi definido na IV 

Reunião, na Paraíba. 

Essa reunião tem um caráter muito especial na luta por uma Universidade Popular, pois prepara 

o II Seminário Nacional de Universidade Popular – SENUP, previsto para agosto de 2014, 

sendo definido seu local, data, os objetivos centrais de sua segunda edição, bem como divisão 

de tarefas para garantir sua realização. O II SENUP será fundamental para massificarmos e 

consolidarmos as bases dessa luta, aprofundando a estratégia geral de Universidade Popular 

articulada com as táticas de enfrentamento imediato. Aliar tal construção preservando a coesão e 

a unidade é indispensável para a consolidação do movimento pela universidade popular. 

Movidos pelo ideal de uma educação livre e emancipadora, convidamos todos a se somarem a 

luta por uma universidade de novo tipo, uma Universidade Popular, na 5ª Reunião do GTNUP. 

 

II. Programação 

Sexta (14/03):  

Manhã/tarde: Recepção dos estudantes e credenciamento 

18h-19h30: Jantar 

20h: Debate sobre Conjuntura 

 

Sábado (15/03): 

 

7h-8h: Café 

8h30: Debate sobre Permanência Estudantil 

10h30: Debate sobre Formação Universitária 

12h-13h30: Almoço 

14h: Debate sobre o 2º SeNUP 

 

Domingo (16/03): 

 

7h-8h: Café 

8h30: Debate sobre o 2º SeNUP 

12h13h30: Almoço 



III. Informações gerais 

1) Localização (mapa) e como chegar 

A Reunião acontecerá na moradia estudantil da USP-São Paulo, o CRUSP (Conjunto 

Residencial da USP), mais especificamente na AMORCRUSP (Associação dos Moradores do 

CRUP). 

• Endereço do CRUSP: Avenida Professor Mello de Moraes, 1235, Cidade Universitária (USP) 

– campus Butantã, São Paulo/SP. 

• Endereço da AMORCRUSP: Térreo do Bloco F do CRUSP (em frente ao Restaurante 

Universitário “Central”). 

Mapa com orientações: 

1- Desça no metrô Butantã 

2- Vá até o Terminal de ônibus do Butantã (ao lado da estação do Metrô) e pegue o 

“Circular 1 – 8012/10: Cidade Universitária”. 

3- Desça em frente ao CRUSP (2º ponto dentro da USP). 

4- Cruze o estacionamento (atrás do ponto de ônibus) até o Bloco F (de cor laranja). 

5- O Térreo do Bloco F é rodeado de comércios (padaria, xérox, salão de cabelo), a 

AMORCRUSP fica dentro do térreo do prédio.  

 

* Nós estaremos, durante a sexta-feira, à disposição para buscar as pessoas que chegarem e não 

puderem vir sozinhas até a USP. Recomendamos que as pessoas tentem ir até o Metrô Butantã, 

onde será fácil ir buscá-las. Porém, senão puderem, podemos buscá-las nas rodoviárias (Tietê ou 

Barra Funda) e nos aeroportos. 



2) Contatos 

Ana Marília: 11-987719893 

Lígia: 11-998654780 

Maiári: 11-982132772 

José Rodolfo: 16-982237532 

Rafael: 11-952152966 

Ricardo: 11-981483280 

3) Alimentação e alojamento 

O alojamento será no mesmo espaço da reunião, no Térreo do Bloco F do CRUSP 

(AMORCRUSP), em salas de aula. O alojamento será gratuito. 

A Alimentação será feita em dois espaços: 1- no Restaurante Universitário Central, que fica em 

frente ao Bloco F (almoço); 2- no refeitório do CRUSP (café da manhã e jantar). O almoço, que 

será no Restaurante Universitário, sairá pelo valor de 6 reais/refeição. O café da manhã e a 

janta, no Refeitório do CRUSP, serão preparados por nós, de acordo com as “brigadas”.  

4) Credenciamento 

O credenciamento acontecerá a partir da sexta feira (14/03), às 15h. Será cobrada uma taxa de 

40 reais, com o objetivo de custear os gastos da Reunião (sobretudo, de alimentação). O valor 

da refeição do RU está incluso na taxa. 

No credenciamento, os estudantes serão escalados em “brigadas”, com pulseiras coloridas, a fim 

de organizarmos as atividades de limpeza, disciplina e alimentação (café e janta). 

5) O que precisa trazer? 

Você precisará trazer: colchão (saco de dormir ou colchonete), roupa de cama (lençol, coberta, 

travesseiro), toalha e roupas. 

Não precisa trazer: barracas nem utensílios domésticos (panela, copo, prato, talher).  

 

CRIAR, CRIAR, Universidade Popular 

GTUP|USP: Grupo de Trabalho de Universidade Popular da USP 

São Paulo 

Fevereiro de 214 

 


