Seguir construindo, juntos, a FDRP!

Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (DFB-FDRP)
e Prof. Gustavo Assed Ferreira (DDP-FDRP), em 20 de julho de 2021.
Aproxima-se a eleição para a nova Diretoria da FDRP, que tomará posse em
setembro e assumirá a tarefa de administrar nossa Faculdade pelos próximos quatro
anos.
Pela primeira vez, há um sentimento fortemente majoritário de que chegou
a hora de a FDRP contar com uma Diretora ou Diretor – e Vice – escolhidos dentre
integrantes de nossa própria comunidade.
Isto é sinal do amadurecimento e do reconhecimento do quanto todos nós
construímos e aprendemos até aqui.
Todos temos o desafio de levarmos adiante a obra grandiosa proposta e
materializada por nossos fundadores e por nossos primeiros Diretores, a quem
deveremos sempre agradecer – e cujo apoio e conselho seguirá, sempre,
imprescindível.
Gostaríamos de propor a abertura de uma ampla discussão acerca do futuro
da FDRP, tendo em vista a eleição que se aproxima, em que nós – Nuno Coelho e
Gustavo Assed – pretendemos candidatar-nos, se esta oportunidade nos for
franqueada.
Pensamos que uma candidatura, a nossa assim como a de quaisquer colegas
docentes, deve forjar-se a partir do diálogo com todas as pessoas da FDRP, de modo
a que pensemos juntos tanto as questões estratégicas, de longo alcance, quanto os
procedimentos de tomada de decisão e a gestão dos assuntos cotidianos.
Isto importará sempre muito para a FDRP: que a gestão seja feita com a
humildade, a ética, a atenção, a dedicação, a gentileza e a cordialidade de quem
está consciente de que exerce temporariamente um encargo honroso outorgado
por seus pares, com quem deve compartilhar francamente a condução de todos os
assuntos – sem qualquer concessão, naturalmente, no que respeita ao dever de
zelar pelo cumprimento de todas as normas (desde a Constituição às Resoluções da
própria Unidade), condição sine qua non para atingirmos nossos objetivos
institucionais e profissionais.

Gostaríamos de convidar a comunidade para uma primeira reunião, em que
trataremos dos princípios que acreditamos devam pautar a próxima gestão da FDRP
e dos desafios importantes que enfrentaremos, tais como o retorno das atividades
presenciais; as necessidades de assistência, bem-estar e permanência estudantil; o
apoio ao mestrado e a construção do doutorado; a garantia de vagas e da realização
de concursos para professor titular e para professor doutor; o fortalecimento e o
aprimoramento do ensino de graduação, com as adequações do nosso PPP e diante
dos desafios e das experiências; a melhoria das condições de trabalho, inclusive
desde o ponto de vista do espaço físico; a plena implementação do projeto
acadêmico da Faculdade e dos nossos Departamentos; a modernização e ampliação
da biblioteca; o constante reconhecimento, valorização e qualificação do trabalho
dos funcionários; o cultivo de uma cultura institucional de respeito à diversidade e
à igualdade, com atenção para a paridade de gênero na distribuição de funções e
responsabilidades; o respeito à identidade; a oferta de plenas condições de
realização de atividades de pesquisa e de extensão e de meios de assegurar sua
ampla visibilidade; o apoio efetivo aos esforços de publicação, em livros, revistas e
eventos, no Brasil e no exterior; o fortalecimento da FDRP no quadro da USP, na
cidade de Ribeirão Preto, e no debate jurídico nacional e internacional; o
fortalecimento de nossas políticas de intercâmbio; a valorização da cultura e da arte
como ingredientes da vida universitária; o apoio às entidades, movimentos e
iniciativas dos estudantes...
Não pretendemos esgotar este rol. São tarefas a que todos nos dedicamos,
em que já avançamos muito – e em que é preciso sempre avançar.
Gostaríamos de propor um método de construção de um plano de ação. Uma
forma participativa, compartilhada, de definição do que cada um desses desafios
significa, e de como a Diretoria pode cumprir o seu papel de assegurar condições
para que cada um de nós dê a sua melhor contribuição, como professor, estudante
ou funcionário.
Para discutir esta proposta inicial, gostaríamos de convidar a todos os
segmentos de nossa comunidade – todos os docentes, todos os funcionários, e os
representantes dos estudantes junto a todos os colegiados da FDRP e de suas
entidades – para uma reunião no dia 27/07, às 19 h, por Google Meet.
A ideia é compartilharmos nossas visões sobre como a Diretoria da Faculdade
deverá trabalhar na próxima gestão, para seguirmos construindo a FDRP, juntos.

