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1. Nota de repúdio à intimação do Prof. Carlos Zacarias por oferta de disciplina.
A ADUFSCar vem, por meio desta nota, e em linha com posicionamentos anteriores,
manifestar seu repúdio à intimação do docente Prof. Carlos Zacarias, do Departamento de
História da Universidade Federal da Bahia, para prestar depoimento devido ao oferecimento da
disciplina, "Tópicos Especiais em História: o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil".
A autonomia acadêmica e a liberdade ensino, determinados pela Constituição Federal de
1988, conferem ao referido docente o direito de ministrar aquela disciplina que, mesmo sendo
sobre questão polêmica, foi aprovada pela coordenação de curso, pelo conselho de centro, e pelas
demais instâncias acadêmicas, o que significa que sua ementa tem, de acordo com o parecer dos
pertinentes órgãos daquela instituição, consistência científica e didática.
A liberdade de ensino vigente supõe, portanto, que a polêmica em questão será discutida,
em ambiente civilizado, considerado o contraditório e o rigor da academia, em que todos os
argumentos, favoráveis e contrários, serão cuidadosamente analisados.
A ADUFSCar deixa mais uma vez claro que não se trata de endossar ou não o conteúdo
programático dessa ou de qualquer outra disciplina, mas de defender a autonomia universitária,
não permitindo que esse princípio, que está na nossa Carta Magna, seja atacado.
Trata-se, portanto, de uma luta de resistência contra a tentativa do atual governo – cada vez
mais evidente – de exercer controle sobre as universidades, o que passa, inclusive, pela coação de
docentes, com o objetivo de censurar e impedir a oferta de disciplinas.
Ao externamos nossa solidariedade ao Prof. Carlos Zacarias, reafirmamos nossa defesa da
liberdade de expressão que, suprimida, levará o País, mais uma vez, a tempos obscuros,
ameaçando um pilar fundamental: o Estado Democrático de Direito.

Veja mais detalhes nos links a seguir:

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/219386-professor-da-ufba-que-criou-disciplina-golpe2016-e-intimado-a-depor.html
https://www.brasil247.com/pt/247/bahia247/345621/'J%C3%A1-h%C3%A1-consensorazo%C3%A1vel-sobre-o-Golpe'-diz-professor-da-UFBA.htm

2. Consulta sobre o novo gestor do Restaurante: 13 a 23 de março.
Conforme já divulgado, o Restaurante da ADUFSCar estará em breve sob nova gestão.
Após a publicação na página da entidade de “Chamada de Propostas para Administração do
Restaurante da ADUFSCar – Sede de São Carlos”, apresentaram-se 10 candidatos (ordem alfabética):
I)
Chef Alex Nassar
II)
Chef Alexandre Amaro Lima ME
III)
Chef André Gilberto Coelho Loibel
IV)
Chef Rogério Félix da Silva
V)
Chef Wilson Roberto Formenton
VI)
Fino Sabor Restaurante
VII) Michele Bunemer Consultoria Gastronômica
VIII) Pão de Queijo Mineiro
IX)
Restaurante Frei Damião
X)
Restaurante Solar dos Portuga
Os documentos enviados podem ser encontrados no link a seguir: 10 Propostas para a

gestão do Restaurante da ADUFSCar.
Com o objetivo de avaliar a opinião dos associados sobre essas propostas, a ADUFSCar realizará,
das 9h de 13 de março, 3ª feira, até as 17h de 23 de março, 6ª feira, ‘Consulta’ em que podem votar todos
os associados da entidade; será possível, como sempre, votar ‘on line’ e, também, em urna presencial.

ATENÇÃO:
Cada associado deverá votar nas 3 propostas que lhe parecerem mais adequadas.

3. Degustação: ofertas de alguns dos candidatos a gestor do Restaurante.
Relembramos também que Diretoria da ADUFSCar enviou mensagem aos 10
pretendentes, indagando sobre sua disponibilidade para oferecer aos associados a possibilidade de
melhor conhecerem seus produtos. Obtivemos 4 respostas, conforme segue:
a) do Restaurante Frei Damião, oferecendo aos associados da ADUFSCar um desconto
de 20%, no período de 5 a 23 de março, “com a finalidade de conhecer nossas
instalações, provarem nossos pratos e avaliares nossos serviços”;
b) do Restaurante Solar dos Portuga, oferecendo aos associados da ADUFSCar um
desconto de 20%, no período de 5 a 23 de março, e afirmando que “será um prazer
difundir o que de melhor existe na gastronomia portuguesa em São Carlos e região”;
c) de Wilson Roberto Formenton, propondo marcar um dia de degustação para os
professores, “oferecendo nesse evento alguns dos pratos que foram apresentados em
nossa proposta”, em local e data a serem definidos [Nota: a ADUFSCar aguarda
definição e informará aos associados se e quando isso acontecer]
d) de Michele Bunemer – consultoria gastronômica, oferecendo, ao preço de R$ 30,00
por pessoa, “Proposta para degustação a ser desfrutada no dia 19 de março, com
cardápio semelhante ao que seria oferecido na ADUFSCar”, em local a ser definido.
[Nota: a ADUFSCar aguarda definição e informará aos associados se e quando isso
acontecer]

