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COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP no 08/2016
Prezados docentes e funcionários,

ïemos a comunicar que na última quarta-feira, dia 01 de junho de 2016, foi
constatado um fudo de grande porte na Secretaria Acadêmica desta
Faculdade. Dos cinco micros ali instalados três deles tiveram sua capacidade
de memória reduzida de 8 Gb para 4 Gb (ou seja, houve a subtração de um
pente de memória de cada máquina), e nas cinco máquinas todos os
processadores originais "i5" foram trocados por peças inferiores, das quais 4
por processadores "i3" e 1 por "Celeron" cuja obsolescência é de amplo
conhecimento de todos.
O pofte das subtrações e substituições permite inferir que seu autor, où seus
autores, permaneceram por algumas horas no recinto da Secretaria
Acadêmica sem que tenham sido notados.

O Edifício Vilqnova Artigas é

reconhecido pela vulnerabilidade de suas
instalações e cabe frisar que todas as tentativas de discutir a necessidade de
instalação de câmeras de segurança em suas áreas internas têm sido
reiteradamente frustradas pelas incompreensíveis obstruções das lideranças
estudantis com uma postura que não encontra qualquer justificativa diante
dos prejuízos e ataques constantes sofridos por esta unidade, e que se
configura claramente como conivência com privilégios inaceitáveis numa
instituição pública.

As medidas cabíveis foram tomadas pela administração, com registro

de
Boletim de Ocorrência e instalação de sindicância para apuração dos fatos. O

prejuízo, entretanto, está estimado em R$ s.3so,Oo, recrrsos de que
unidade não dispõe no momento para esta finalidade.
Cordialmente,
São-Paulo, 3 de junho de 2016

Prof." Dr." Maria Angela F
, Diretora F
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Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo
Vice-Diretor FAUUSP
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