
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Prezada comunidade FSP, 

 

Nós, representantes discentes da Faculdade de Saúde Pública, vimos por meio 

desta nota nos manifestar sobre posições acerca de nossa conduta no processo 

eleitoral para direção. 

 

Chegaram a nosso conhecimento boatos (e até mesmo acusações diretas) 

alegando que teríamos sido antidemocráticos, tendenciosos e manipulados. 

 

Primeiramente, queriamos esclarecer o fato de termos nos reunido apenas com 

um dos candidatos. O professor Tanaka iniciou um movimento em 2017, ainda, 

de aproximação com os alunos, procurando marcar conversas não só com os 

RDs, mas também com as entidades e o corpo estudantil, ainda que esses não 

fossem eleitores. A procura do candidato por um diálogo com os representantes 

partiu dele e foi feita com muita antecedência. 

 

Entendemos que o professor Leopoldo também direcionou esforços no sentido 

de se reunir com os RDs, mas por uma falha de comunicação acabou marcando 

um encontro apenas com os RDs da pós graduação (que não eram eleitores), 

pois encaminhou essa proposta para um e-mail ao qual os estudantes da 

graduação não têm acesso. Assim, os RDs eleitores (da graduação) que aqui 

vos falam, não ficaram sequer sabendo da proposta de encontro. 

 

Na quarta-feira que precedeu as eleições o professor se deu conta da falha de 

comunicação e tentou marcar uma reunião às pressas com os eleitores. A esta 

altura, os RDs não tinham mais disponibilidade de horário, já que trabalhamos, 

estudamos e moramos longe da faculdade. 

 

Ainda sim, nos sentimos aptos a tomar a decisão do voto em nome dos alunos, 

já que lemos as duas propostas com calma e seriedade, fizemos reuniões, 

estávamos presentes no debates e realizamos uma Assembléia para ouvir os 



alunos antes das eleições (na qual, inclusive, dialogamos com os RDs da pós 

graduação que se reuniram com o professor Leopoldo). 

 

Somos um grupo de alunos, mas mais que isso, de sujeito políticos.  

 

Não somos neutros, de fato, mas prezamos por decisões democráticas e 

representativas.  

 

Atenciosamente, 

 

Representantes discentes da graduação 

 


