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TINIVERSIDADE DE SAO PAULO
Escolo de Engenhorio de Loreno - EEL

Proieto C.A.D.A.

Comissão de Acompanhamento do I)esenvolvimento Acadêmico

1. Objetivo:

O projeto visa discutir com toda comunidade o processo de formação acadêmica dos alunos
da Universidade de São Paulo, para levanlar parâmetros que selvirão como subsidio para a

formação da Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico (CADA),
a qual, terá como objetivo a melhoria contínua da qualidade do ALUNO USP.
Esta Comissão acompanhará o desenvolvimento de cada aluno da graduação através das

ferramentas dos Sistemas Institucionais, buscando identificar e individualizar
principalmente aqueles alunos com problemas de notas, faltas, adaptação na cidade,

adaptação no curso escolhido, etc.

2. Justificativa:

O corpo discente é invariavelmente formado pôr um grupo heterogêneo de alunos, seja pela
sua formação secundária, seja pela diferença cultural regional ou outra qualquer, onde estas

diferenças mostram que os alunos não podem ser tratados de maneira uniforme, no que se

refere a sua formação acadêmica.
Existem problemas que interferem de forma qualitativa e até definitiva na formação de

nossos alunos e que devem ser detectados e solucionados. Podemos dizer que alguns
problemas são marcantes e constantes nos primeiros períodos:

Alunos que não conseguem se adaptar na cidade, seja por problemas de moradia, por estar

longe da família tem seu rendimento inicial prejudicado influindo por vezes até na

desistência do curso.

Alunos que não se adaptam ao curso, por não hercm certeza se é realmente a carreira que

querem seguir, as vezes ocupando umavaga em um curso que não trá atender suas aptidões
ou expectativas pessoais.

Podemos dizer também alguns problemas são constantes nos últimos períodos:
Muitos alunos que estão prestes a se formar, não tem noção de como preparar um
Curriculum Vitae, não sabem como se apresentar, se expressar ou se vestir numa entrevista
de estágio ou para uma colocação profissional.
Alunos que já enfrentaram entrevistas de seleção se queixam da falta de segurança nas

questões mais práticas, pois falta um maior contato com equipamentos básicos utilizados
numa planta industrial como: bombas, válvulas, caldeiras, linhas de vapor, etc.

Falta orientação na hora da escolha das matérias a serem cursadas, de forma a dar uma

formação mais adequada as aptidões de cada aluno, em função da área da Engenharia

Química ou Industrial que o mesmo sente que terá melhor desempenho.
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Falta conhecimento aplicativo da informática na engenharia ( automação de processos)
Falta uma maior vivência acadêmica que permita se formar uma cultura de convivência
harmônica da Ecologia com a Química.

3. Descrição:

O Projeto CADA irá preliminarmente compor a Comissão, a qual sugerimos sel uma
Comissão Executiva e contar com no mínimo: um Psicólogo, um Pedagogo, um
Administrador de Empresas e a Comissão de Graduação.
O Sistema de Graduação deverá ser analisado como um todo pela Comissão, de forma a
verificar falhas que comprometam aformação do ALUNO USP.
Deverá buscar informações com ex-alunos e nas indústrias para obter informações que

ajudem na adequação do currículo da graduação de forma a atender às necessidades do
mercado, dando aquele algo a mais que faz a diferença na hora da disputa de uma colocação
no mercado de trabalho.
Poderá ser montada uma estrutura de apoio para colocação dos ALLINOS USP, tendo para
isso que criar um marketing próprio; buscar contato mais próximo com os ex-alunos que já
estão colocados no mercado de trabalho de maneira a recrutarem seus colegas; fazer parceria
com empresas que queiram investir na formação de futuros profissionais para seu próprio
quadro de funcionários.
Fazer parcerias com órgãos tipo SEBRAF, para que o nosso aluno seja empreendedor e não

pelìse apenas em ter um emprego no fuhrro, mas em fazer ele mesmo seu próprio futuro.
A Comissão deverá observar a boa qualidade de toda infraestrutura de ensino, pesquisa e

extensão e o bom desempenho dos funcionários Técnico Administrativos e Docentes,
objetivando sempre a busca da perfeição na formação de novos PROFISSIONAIS USP.

4. Conclusão

Nós que trabalhamos numa instituição tão importante como a USP, com 80 anos de

existência, temos que buscar a todo custo elevar cadavez mais o nome da Universidade de

São Paulo.
Nossos produtos são: a formação de profissionais e pesquisa de alta qualidade.
A formação de novos profissionais tem uma importância diferenciada, que é o futuro de uma
pessoa, que ao ingressar nos cursos de graduação da USP vem cheia de esperanças e
expectativas pessoais e de seus familiares. A sociedade entrega confiante seus filhos para

mais esta etapa importante de suas vidas, e cabe a nós, trabalharmos cada vez mais para

fazer desta etapa um salto para uma vida profissional digna e de reconhecida competência.

Quanto mais elevarmos a qualidade do AIUNO USP, mais se elevará o nome de nossa

instituição e dos que nela trabalham.

Femando Antonio Gomes Castro
N" USP: 5838894
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Lorena-SP, 29 demaio d.e2014.

Prezado Prof. Martins,

Minhas sugestões pessoais para a discussão dos três prìmeiros temas da Estatuínte (Reunião
do CO de31612014) seriam as segulntes:

1) Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade
2) Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão Universitárias
3) Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal

a) É preciso definir representações equilibradas que não desviem a USP do cumprimento de
seu papel institucional na sociedade parc evitar, em especial, o surgimento de chapas e/ou
programas populistas ou com objetivos desvinculados daquilo que é 'þossível" e "desejável"
na administração pública. A LDB poderia ser o modelo mais próximo para o início da

discussão (70-15-15). A participação responsável de setores da sociedade organízada na
composição destes colegiados é salutar.

b) A escolha dos diretores de Unidade e seus vices numa única chapa, com mandatos
coincidentes, tal como ocorreu na eleição passada para Reitor, é outro passo essencial para
modernizar a Governança na USP.

c) Criação de uma Controladoria, independente da Administração Central, com representação
de todas as carreiras, e que seria responsável pelo controle rígido das despesas, adequando-as
ao tamanho e a evolução vegetativa do Orçamento Geral e das despesas da Universidade. O
momento financeiro atual é prova da necessidade da criaçáo desta estrutura de controle.

d) Quanto à missão da USP, mais do que reafirmar o que já está consagrado no ahral Estatuto,
além da responsabilidade social da Universidade, seria assegurar meios de que ela possa usar
suas energias no cumprimento das atividades-frm, sem se perder numa estrutura burocrática
weberiana. O "meio" (hoje majoritário) prevalece sobre o "fm". Há sobrecarga de trabalho
burocrático justamente para os docentes mais ativos. Há muito papel e muitas instâncias
decisórias. Descentralização com responsabilidade.

e) É preciso valorizar os docentes mais produtivos (pesquisa, ensino e extensão). Avaliações
responsáveis, simplificadas e regulares do corpo docente deveriam se tornar prát1.:ica cotidiana
da Universidade. Exames nacionais de avaliaçio do desempenho deveriam ser aceitos pela
USP, deixando a decisão para as unidades. A gestão precisa ser avaliada também.

f) Seguir o Estatuto e o Regimento Geral de forma mais direta e menos interpretativa

þareceres jurídicos em excesso !!!). Um Estatuto que precisa ser "interpretødo", qtase sempre,
não cumpre sua finalidade. Deve ser mais objetivo e menos subjetivo.

g) Por fim, como subproduto não menos importante deste esforço, consolidar as inúmeras
alterações feitas no Estatuto (na forma de Resoluções) desde sua aprovação em 1988,

atualizando-o.

Um abraço,

Prof. Hugo R. Z. Sandìm
Representante da CGR-EEL no CO
hsandimllÐdemar. eel.usp.br
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De:
Para:
Enviada em
Assunto:

o Ricardo chommler Sandim

<michelli.almeida@usp.br>
"Hugo Ricardo Zschommler Sandim" <hsandim@demar.eel.usp.br>
segunda-feira, 19 de maio de 201415:07
Sugestões do SVPES para a Estatuínte

Bom dia, prof. Hugo

Segue as sugestões do SVPES parao novo estatuto:

- Considerando questões de gestão e responsabilidade social da Universidade e os problemas enfrentados
pela EEL, propomos:

1) A expansão dos cursos da Escola USP para os campi do interior, rlrnayez que os mesmos buscam a

capacitação de servidores para reforçar o projeto de melhoria contínua da Universidade. Os cursos ficam
muito restritos à caprtal e aqui na EEL nem possuímos um "facilitador de capacitação" para dialogar com
a Escola USP a fim de oferecer cursos de capacitação aqui na Escola. Se o DRH possui essa ferramenta,
nãohâ necessidade de contratar outros cursos paru capacitação de servidores. Podemos economizar
dinheiro e qualificar nossos servidores, conseguir um melhor rendimento dos servidores,

2) Expandir o SESMT para todos os campi, lomavez que é fundamental disponibilizar aos servidores esse

tipo de serviço, com medicina e engenharia do trabalho visando melhorar o desempenho dos servidores.
Temos muitos casos de servidores com problemas þrincipalmente psicológicos) e não contamos com
psicólogos e nem assistentes sociais para contribuir para o atendimento desses seryidores. Se na capital e

em vários outros campi existe, porque não implementar o SESMT aqui? A Universidade deve oferecer a
mesma estmtura de atendimento a todos os seus servidores. A saúde física e mental dos servidores são

responsabilidade social da USP. A SAS e a SAU devem ser as responsáveis por dar as diretrizes paru a

implementação de programas visando a saúde no trabalho dos servidores de toda a USP, e não ftcar
restrito apenas à capital.

- Considerando o tema de Cultura e Extensão Universit¿íria segue a minha sugestão como ex-aluna da

USP:

3) Estender o Centro de Línguas para todos os campi da universidade, uma vez que a USP possui vários
programas de intercâmbio, pois só desta forma os alunos terão chances iguais de realizar um intercâmbio
acadêmico, rtmavez que nem todo aluno tem a oportunidade de fazer tm curso de língua fora da

universidade. Se a USP deseja ser mais inclusiva, precisa de mais ferramentas de inclusão, e oferecer o

ensino de línguas para alunos que desejam fazer intercâmbios acadêmicos é uma ótima forma de inclusão
Poderiam haver cursos extracurriculares voltados para alunos de intercâmbio, tal como já existe no
campus da capital, que preparam o aluno, com seis meses de antecedência, para realizar seus estudos em

outro país.

São essas as sugestões. Realmente, não sei se cabe na discussão sobre o novo Estatuto, mas são

problemas enfrentados pela EEL que precisam ser discutidos.

Grata pela atenção

Atenciosamente,

Michelli Almeida
Técnico para Assuntos Administrativos
Serviço de Pessoal - SVPES
Escola de Engenharia de Lorena - EEL
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Algumas sugestöes pa'a a Estatuinte da USP

Prof. Dr. Fábio Herbst Florenzano

Departamento de Engenharia de Materiais

Escola de Engenharia de Lorena - EEL-USP

lntroduçäo

A mudança nos regulamentos internos da USP é realmente necessária e urgente. Os

questionamentos sobre a atuação da USP vindos de seu interior e de seu exterior não são

totalmente desprovidos de motivos legítimos. Deve-se cuidar especialmente das questões de

fundo, tais como: qual a função da USP na sociedade atual, como a USP se relaciona com a

sociedade, qual a distribuição de poder decisório em seu âmbito, como nos avaliamos e somos

avaliados, como garantir a eficiência no uso dos recursos públicos, etc. Essas discussões

demandam tempo e o esforço coletivo de toda a comunidade uspiana. Embora sugestões

individuais (como as abaixo) sejam desejáveis, o estatuto deverá refletir um conjunto maturado

de ideias e ideais, sendo necessárias então outras fases de discussão coletiva das propostas

individuais ou de grupos em particular. Proponho então mais fóruns gerais para a discussão

destas e de muitas outras propostas.

Dada profundidade dos temas e o tempo parc a confecção dessas sugestões, alerto que

são apenas pontos iniciais (e provocativos) para a discussão, estando longe de propostas

acabadas.

Missão

Promover o desenvolvimento social, científico, cultural e econômico de São Paulo e do

Brasil por meio de educação, pesquisa e extensão de excelência.

Justificativa: transferir os objetivos da USP para além daqueles determinados internamente e

limitados com relação ao impacto na sociedade como um todo. O Ensino, a Pesquisa e a

Extensão devem ser pensados como elementos de transformação, para melhor, da realidade

social e näo como um fim em si mesmo.

Responsabilidade social

Usar os seus recursos com a máxima eficiência para beneficiar o maior número

possíveis de pessoas com seus programas e ações. Manter canal de diálogo permanente com



a sociedade para que suas ações sejam avaliadas constantemente. Oferecer equidade de

oportunidades de ingresso e permanência para todas as pessoas, independente de classe

social, econômica ou qualquer outra, em seus cursos e serviços oferecidos.

Justificativa: Para a manutenção de uma universidade de qualidade, do tamanho da USP, são

necessários investimentos vultosos, que poderiam a princípio ser aplicados em outros campos

com resultados imediatos (ainda que efêmeros). Portanto, a USP tem a responsabilidade de

usar esses recursos de forma eficiente e de estender ao maior número possível de brasileiros,

indiscriminadamente, os benefícios que ela trazà sociedade.

Princípios:

Excelência, ética, transparência, diversidade e compromisso com o desenvolvimento

social, científico e cultural,

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O Ensino deve permear a Pesquisa e a Extensão. A Pesquisa deve sempre estar

inserida num contexto de formação de pessoal nos mais diversos níveis: ensino médio,

graduação, pós-graduação e todos os tipos de educação continuada, formal ou não. A extensão

deve sempre ter vínculo com o Ensino, em particular com a graduação, e deve ser realizada

em temas em que a USP tenha competências. As atividades de extensäo devem servir como

treinamento em serviço para os estudantes.

Justificativa: Como universidade, a USP tem como principal atividade-fim a formação de

recursos humanos em todos os nÍveis, a partir da graduação. Essa formação deve ser entendida

no sentido amplo, englobando, por exemplo, a convivência no laboratório com professores

sêniores, orientação na pós-graduação e todas as outras variantes de aprendizado. Mas, ainda

assim, o Ensino devo ocupar papel central e as outras atividades nobres da USP devem existir

em função dele. A dimensão educacional deve permear a Pesquisa e a Extensão para que

ambas sejam também ferramentas para a formação de recursos humanos que é uma atividade

multiplicadora.

Autonomia

A USP deve ser gerida de maneira autônoma pelos seus docentes, funcionários e

estudantes, sem interferência das demais instâncias governamentais, porém compromissada



com suas atividades-fim, missão e princípios, prestando contas à sociedade. Seu orçamento

deve ser garantido para que a autonomia seja realmente plena. A autonomia deve ser limitada

apenas pelas leis do país e o regramento relacionado às suas atividades.

Justificativa: Ensinar e pesquisar são atividades nobres e particulares que devem estar livres

de flutuações e interesses momentâneos. Seu financiamento tem que ser constante e decisões

políticas sobre como ensinar, como pesquisar e outras relacionadas devem ser tomadas pela

universidade. Porém a autonomia tem que ser acompanhada por um sistema de prestação de

contas transparente e pela constante discussão com a sociedade sobre o papel da USP e sua

relevância.

Relaçäo com a sociedade civil

A USP tem o compromisso de dialogar com a sociedade e balizar seus princípios

norteadores a partir das demandas sociais. A natureza dessa relação tem que ser institucional,

formal e compromissada. Para isso é fundamental que seja criada uma instância de alto nível,

no organograma da USP, com funções definidas e relevantes, que efetive essa relação e tenha

garantida a representatividade real da sociedade. Entre as funções dessa instância devem

estar:

- a fiscalização da eficiência na realização das atividades-fim;

- verificar a aderência das políticas da universidade à sua missão e às demandas sociais;

- propor o ajuste dos princípios norteadores às demandas sociais, em particular para o médio e

longo prazo;

- dar parecer sobre o orçamento;

- garantir a diversidade e a igualdade de oportunidades na universidade.

Sugere-se que essa instância seja constituída pelo Reitor, por um representante do

Governo Estadual, um representante da Assembleia Legislativa, um representante das cidades

onde a USP tem câmpus, um representante dos alunos, um representante dos professores e

um representante dos funcionários. A sociedade civil deve ser representada diretamente nessa

instância por meio de eleições amplamente divulgadas (em modelo a definir, para garantir a

mobilização necessária). O número desses representantes não deve ser menor que 112 do total

de membros.

Gestão, transparência e Responsabilidade Fiscal

A gestáo da USP deve ficar a cargo dos seus docentes com participação de alunos e

demais funcionários. A administração deve ser realizada por órgãos colegiados com equilíbrio



na representação de doutores, associados e titulares, evitando-se o predomínio de uma das

classes. Os representantes devem ser eleitos.

As contas da USP devem ser amplamente divulgadas online, em particular para a

comunidade uspiana, em tempo real. O orçamento deve ser aprovado pelo Co com a

antecedência necessária e deve ser cumprido. A USP deve seguir integralmente a Lei da

Transparência e criar a sua "Lei de Responsabilidade Fiscal", com punições aos gestores que

a descumprirem.

Justificativa: Seguindo os modelos vigentes em todo o mundo e o regramento do Ensino

Superior Brasileiro, os docentes devem predominar nos órgãos colegiados e na administração.

Porém, na USP atual, há uma concentração exagerada de poder paraa classe dostitulares, o

que vem causando distorções importantes e pode ser a causa, ainda que apenas uma delas,

de um descompasso entre as decisões e avanços da universidade e a mudança de perfil social,

cultural e filosófico da sociedade e mesmo da comunidade uspiana. Portanto, é urgente que a

representação de todas as classes de docentes seja melhor distribuída. Sugere-se, a princípio,

que se tenha como meta mínima a distribuição aproximadamente igualitária entre doutores,

associados e titulares em todos os órgãos colegiados deliberativos, em particular no Co.

Na questão financeira, a USP também precisa se adaptar às novas exigências do

serviço público, garantindo a transparência em seus gastos e criando mecanismos para

fiscalização e responsabilização interna dos seus gestores.

Lorena, maio de 2014

Fábio Herbst Florenzano
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Propostas para a Governança na USP



Propostas da FEA-RP

Premissa

Estudos de especialistas da USP em governançø.

A discussão de Governança deveria ser precedida por um Estudo de uma Comissão
de Alto Nível de professores da FEA-SP e da FEA-RP nas áreas de Governança, Gestão
Pública, Economia e Administração e Convidados Externos.

O processo participativo é competente poro escolher opções e contribuir com
alternativas, mos o processo "bose" deveria ser precedido de estudos técnicos, sob

pena do processo ser desenvolvido de forma amadora e sujeito a erros.



t...,1Propostas da FEA-RP

Gestão profissional na USP.

lmplantar uma Gestão Profissional na USP, ou seja:

O "Reitor" Representante lnstitucional, Político e Acadêmico é o Presidente do CO

O "Gestor Executivo" assistente/assessor e gestor da USP seria um Profissional,
do quadro da USP (Funcionário ou Professor) ou contratado do mercado, e não
somente ou exclusivamente um docente. Com o efeito também nas Unidades.

a)

b)

Obs:
São diferentes as pessoas :

a) o Presidente do CO "REITOR" representante institucional, formulador de políticas
acadêmicas e controlador da universidade e do orçamento da universidade e

b) o Gestor "Gestor Executivo" que seria o executor do orçamento e da gestão da

universidade, e não determinaria aspectos acadêmicos ou normativos.
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Accountøbility da USP

Elaboração e divulgação de demonstraçöes financeiras da USP de acordo com
padröes internacionais de contabilidade para o setor público, as chamadas IPSAS.

COP deve englohar fiscalização, oconselhamento e veto.

A COP poderia ser um órgão técnico e não político que deveria ter poderes efetivos
na condução de suas atividades. As Unidades que tenham especialistas em
orçamento, finanças, gestão pública, contabilidade e afins tenham efetiva
participação nessa comissão.

Compliance e Controlddoriq do USP

Criação de uma Controladoria da USP



Propostas preliminares na área orçamentária

7. OrçdmentoPlurianual

2. Diretrizes orçomentários participqtivss

3. Orçamento transparente e publicado no site

4. Acompanhamento da execução orçamentáriø trimestrol

5. lnstalação de Controladoria independente

6. lmplantação de Auditoria lnterna

7. Profíssionalizdção das comissões ( em especiol COp )

8. Líberdade e outonomia orçamentária paro os unídodes com participøção do CTA



Problemas identificados na Governança da USP

7. Excesso de Centralização, Excesso de Burocrocio, Processo folho de tomoda de
decisão, Falta de Plqneiamento.

2. O Reitor executo orçamento, e Preside o CO que define e controla o orçamento.
O Diretor executd orçomento e preside o CTA/Congregoção que define e
controla o orçamento (o executor se aut ! )

3. Comissões -
falta de profissionalização - e análise técnico/profissional. Critéríos de
representação de professores por área ou escola e não peld competêncio.

4. Dupla anâlise de mérito. comissões discutem mérito, após os Conselhos
díscutem novomente mérito, nesse processo gerolmente não há claros
funddmentos técnicos.

Consequências
,/ Folta de controle de execução

,/ Falta de Planejamento
,/ Folho de Gestão por projetos

,/ Falta de onálise de processos odministrativos
,/ Excesso de despachos/pøpeis

,/ Demora e altos custos administrativos e de gestão



.:Organograma Proposto - Proposta FEA-RP

Assessoria de
Planejamento e

avaliação

Controladoria e

Compliance
Comissão Técnica

Nomeada
Controle da aplicação

orçamentária
Auditoria lnterna

I

REITOR
Eleito na comunidade

Professor

Representação

lnstitucional, Política e
Acadêmica

coP
Eleita no CO

Comissão Técnica

Elabora

Orçamento

CAA
Eleita no CO
Comissão Místa
Analise Mérito

CLR
Eleíta no CO

Comissão Técnica

Gestor
Executivo

Comitê de Procura
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Proc. 2013.1.481.48.5

Assunto: Ampliação da representaçäo discente aos alunos de graduação

A Congregação da FEUSP, em sua 450a Reunião Ordinária, realizada

no dia 27 de março de 2014, aprovou, por 16 (dezesseis) votos, pela

unanimidade dos presentes, a proposta de ampliação da representação

discente (graduaçäo e pós-graduação) e da representação dos servidores não

docentes em todos os Colegiados e ComissÕes Estatutárias da USP (Reitoria e

Unidades) aplicando, pelo menos, a LDB em suas composiçÕes, ou seja, Tevo,

15% e 15%. Solicito, portanto, que conste da pauta de discussão do processo

de democratização na USP

À Secretaria Geral da Universidade de São paulo.

São Paulo, 01 de abril de 2014.



.FEUSP

Democratizaçáo das estruturas de poder na Universidade de São Paulo
Maio 2014

Este documento foi debatido e aprovado em reuniöes abertas da Congregação da

Faculdade de Educação da USP, realizadas nos dias 29 de maio e 02 de junho de 2014. Teve

como subsídio o texto apresentado pelo Fórum dos três setores da FEUSP e versa sobre os

eixos: a) Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade; b) Ensino, pesquisa,

cultura e extensão universitária c) Gestão, transparência e responsabilidade fiscal.

O conteúdo abaixo apresenta os consensos possíveis tanto no âmbito da Congregação,

quanto no âmbito dos três setores. Entretanto ressalta-se a importância dos acúmulos históricos

desenvolvidos sobre estas temáticas pelos movimentos de docentes, funcionários e estudantes

que por vezes contém dissensos.

Temas
Princípios:

A universidade pública deve ser uma instituição voltada para a
produção do conhecimento, o desenvolvimento social e a
democratizaçäo do saber em todas as áreas da atividade humana,
assim como a formação ampla para o trabalho e a reflexão crítica
sobre a sociedade e contribuindo para a correção da enorme
injustiça social no país.

A dimensão pública e republicana da universidade, que se efetiva,
simultaneamente, pela sua capacidade de representação social,
cultural, artística, científica e tecnológica, deve assegurar uma
produção de conhecimento inovador e crítico, e respeitar a
diversidade e o pluralismo, contribuindo para a transformação da
sociedade.

O ensino, a pesquisa e a extensão devem ser desenvolvidos de
forma indissociáveis e com igual prioridade, atendendo às
necessidades da população brasileira.

A universidade deve ser autônoma em relaçäo ao Estado e a
governos, pautando-se pela liberdade de pensamento e
informação, nela sendo vedada toda e qualquer forma de censura,
discriminação ou perseguiçäo em especial as de natureza filosófica,
religiosa, ideológica, política, étnica, sexual e de gênero.

A pesquisa deve ser valorizada como um instrumento de
desenvolvimento social - científico, tecnológico, cultural, artístico,
social e econômico -, contribuindo para a construção da soberania
e justiça social no país.

O ensino deve ser atividade crítica e formadora que, em interação

1- Função
Social da
Universidade



com a pesqusa e a extensão, contribua para a construção de
criticidade e autonomia do pensamento e da ação, tanto no
exercício profissional como na prática social;

A extensão é uma política institucional com origem e destino no
ensino e na pesgursa, devendo ter como base a identificação e o
acompanhamento de problemas sociais relevantes, e seus
resultados devolvidos gratuitamente à sociedade.

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensäo deve ser
mantida.

Operacionalizaçáo

A universidade deve orientar-se por um plano periódico e
sistemático de prioridades, construído democraticamente, que
contemple problemas nacionais relevantes de acordo com as
diferentes áreas do conhecimento.

O trabalho de pesquisa realizado na universidade deve ter caráter
público

A valorização efetiva dos cursos de graduação e das licenciaturas,
de forma a proporcionar formação ampla e crítica de profissionais e
educadores, em todas as áreas do saber;

Os projetos de trabalho acadêmico originários de propostas de
extensão devem estar estritamente ligados ao avanço da pesquisa
científica e tecnológica.

A sistematização e integraçäo de conhecimentos e experiências
devem ser propiciadas, articulando-se o trabalho técnico-
administrativo, acadêmico e científico, e promovendo a
interd iscipli naridade.

A universidade cumpre sua função social em um território livre de
constrangimentos que impeçam suas atribuições sociais
republicanas e democráticas.

2- Acesso e
permanência
na
Universidade

Princípios

A universidade tem como objetivos e compromissos permanentes a
promoção da igualdade e a construçäo da educação pública de
qualidade em todos os seus níveis e modalidades.

A expansão de vagas presenciais, preferencialmente no período
noturno, acompanhada de estrutura física e recursos efetivos
necessários para garantia da qualidade do ensino.

Compromisso com políticas efetivas de acesso e permanência
estudantil na USP.

Operacionalização

A universidade deve adotar políticas afirmativas de atendimento
efetivo, inclusive cotas sociais e raciais, tanto no que se refere ao



acesso como no que diz respeito à permanência de estudantes
pertencentes a grupos sociais economicamente desfavorecidos e
historicamente discrim inados.

3-Gratuidade
da
Universidade

Princípio:
A Educação, direito social inalienável da população brasileira, deve
ser pública e gratuita, constituindo-se em uma obrigação do Estado,
que deve proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa. A educação,
portanto, não pode ser tratada como mercadoria.

A universidade deve ser gratuita, autônoma nos níveis
administrativo, acadêmico, pedagógico, científico e no
gerenciamento de seus insumos e recursos. Tal autonomia deve
seguir o princípio constitucional sem necessidade de leis
complementares.

Operacionalização:

Os cursos sob responsabilidade da universidade pública, de
graduação, pós-graduação e extensão devem ser oferecidos
gratuitamente aos participantes, nos termos da Constituiçäo
Federal.

4- Gestão
Democrática
da
Universidade

Princípios:

A universidade deve ser pública, democrática e transparente em
seu modo de funcionamento, nas suas deliberações, na destinação
de sua produção e no seu acesso.

A representação de professores, servidores não docentes e
estudantes deve ser efetiva, assegurando a democratização do
processo de tomadas de decisão e plena participaçäo de toda a
comunidade universitária.

A gestão da universidade deve ser democrática, participativa e
transparente, respeitando, no mínimo, o que estabelece a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Operacionalização

No exercício da autonomia universitária a Faculdade de Educação
indica a necessidade de debater a composição tripartite de seu
colégio eleitoral para o processo de escolha de reitor, diretores de
unidade e chefes de departamento.

Criação de conselhos representativos dos
compõem o corpo da universidade, com
democrático e transparente, encarregados de
políticas de ensino, pesquisa e extensão.

segmentos que
funcionamento

acompanhar as

A não diferenciação hierárquica de participação entre as categorias
de professores.



A eleição para todos os cargos executivos deve ser direta, com a
participação de docentes, estudantes e funcionários técnico-
administrativos.

A administraçäo universitária deve ter um caráter transparente,
segundo critérios compatíveis com a gestão democrática de
instituições públicas.

A universidade deve assegurar a sua comunidade e aos que
circulam em seus espaços uma segurança pautada em princípios
democráticos sob a égide dos direitos humanos, livre de
intervenÇão militar.

5-
Valorização
dos
Profissionais
da
Universidade

Princípios:

A universidade deve reconhecer o papel e a importância de todos
os servidores.

Operacionalizaçäo:
A existência da formação de planos de carreira elaborados de
forma participativa, pública e transparente, e que valorizem a
excelência na atuação dos diferentes servidores é condição para a
v alorizaçáo d os profissiona is da u n ive rsid ade.

O Regime de Dedicação lntegral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)
deve ser o regime primordial de trabalho na universidade,
proporcionando condições para o pleno atendimento de seus
objetivos.

Atribuição de importância efetiva ao ensino de graduação na
progressão da carreira docente e nos concursos de ingresso;

Atividades de extensão devem ser igualmente valorizadas na
progressäo da carreira docente;

Avaliaçäo do trabalho acadêmico no âmbito onde é realizado e de
modo contextualizado, crítico e em bases democráticas e
transparentes. Esse processo deve, para todos os efeitos, respeitar
as condições específicas das diversas áreas do conhecimento e ter
precedência sobre qualquer procedimento externo ou centralizado
de avaliação na universidade.

A paridade de remuneraçäo entre servidores aposentados e da
ativa deve ser garantida. Recomenda-se o debate nacional sobre a
paridade perdida com a reforma previdenciária.

Extinção dos contratos terceirizados na USP

Defesa de contratos temporários para fins da substituição de
servidores.
Princípios:

A manutenção e a expansão da universidade pública são de
responsabilidade exclusiva do Estado.

Ampliar a dotação orçamentária destinada à USP, Unesp, Unicamp

6- Questões
Orçamentári
asede
recursos da
Universidade



e ao Centro Paula Souza de modo que os investimentos públicos
em educação no Estado de São Paulo possibilitem a ampliação do
atendimento com qualidade.

A elaboração do orçamento da USP deve ser democrática e
transparente, com maior responsabilização de comissões e
colegiados envolvidos.

Operacionalização:

Destinação anual orçamentária específica, tanto para a sustentação
autônoma da pesquisa como para as atividades de extensão;

A execução orçamentária da USP deve ser transparente, com a
disponibilização de todas as receitas e despesas efetuadas e
garantia de acompanhamento, fiscalizaçäo e controle social da
utilização dos recursos por meio de um conselho constituído por
professores, estudantes, funcionários técnico-administrativos e
administração da universidade.

A definição de critérios públicos e transparentes parc a distribuição
do orçamento entre as unidades da USP.

O orçamento da USP deve prever recursos específicos destinados
a projetos de pesquisa, ensino e extensão.
Reivindicar a ampliação dos investimentos no sentido de atingir os
10% do PIB nacional para a educação pública.

Aperfeiçoar os mecanismos de vinculação orçamentária legal. (Lei
Complementar que estabeleça percentual da arrecadação de
impostos do Estado, incluídas as receitas advindas das
transferências federais e de toda forma de compensação por perda
de receita do governo estadual, bem como da dívida ativa).

A realização de convênios entre a universidade pública e entidades
do setor privado deve estar estritamente ligada ao desenvolvimento
do ensino, da pesquisa e da extensão, com estabelecimento de
pnzo determinado, e submetido à rigorosa fiscalização, a partir da
construção de critérios públicos.

Extinguir as parcerias entre entidades privadas e a USP que
apresentem conflitos de interesses e/ou irregularidades
administrativas.

Exigir transparência e publicidade nas contas das fundações que
atuam na USP.

lnstituir um "Portal de transparência"

7- Avaliação
lnstitucional
da
Universidade

Princípios:

Avaliação do trabalho acadêmico no âmbito onde ê realizado e de
modo contextualizado, crítico e em bases democráticas e
transparentes. Esse processo deve, para todos os efeitos, respeitar
as condições específicas das diversas áreas do conhecimento e ter
precedência sobre qualquer procedimento externo ou centralizado



de avaliação na universidade

Operacionalização:

O processo de avaliação institucional do ensino, da pesquisa e da
extensão deve ser realizado com base em uma retrospectiva
crítica, socialmente contextualizada, e nas condições concretas em
que se dá o trabalho acadêmico e técnico-administrativo, tendo por
objetivo a melhoria da qualidade, referenciada em processos e näo
apenas em produtos, garantindo a participação da comunidade
interna e externa da universidade em sua elaboração e
implementação.



Forum

FFLCH



PLENÁRIA DA F'FLCH - 20 DE MAIO DE 2OI4

Anfiteatro de Geografia (17:45)

Relatoria: Marilza de Oliveira

Ao abrir a Plenária, o Professor Dr. Cfcero Araújo esclareceu que a CongregaçfÍo
designou uma Comissão Tripartite pala organizæ r¡m cronogr¿rma de debates sobre a

Reforma Estatutiíria, seguindo os tópicos aprovados pelo Conselho Universitário.

O professor informou que estão previstos nove temas para debates, os quais serão

abordados em blocos de três até o final do ano, Esta plenfuia tem por p tta os temas: l.
Missão, Responsabilidade Social e Princþios da Unive¡sidade; 2. Ensino, Pesquisa e

Extensão; 3. Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal.

Antes de dar início aos debates, o Professor informou que:

1. A Plenárianão tem objetivo de delibera¡, mas de fomenta¡ discussão;

2. A Comissão lez uma síntese dos conteúdos gerados pelos debates e diferentes fóruns

paru uma discussão em plenária sobre os três temas;

3. A síntese contempla as críticas e sugestões enviadas por diferentes departamentos, os

quais não foram nomeados, pois objetivava-se o levantamento geral de proposições da

unidade;

4. Os participantes de debates e de diferentes fóruns criticaram o tempo exíguo da

apresentação de propostas e de discussões, solicitando dilatação do tempo para os

debates sobre temáticas que são cruciais para o futu¡o da universidade.

Para oportunizar os debates em espaço de tempo tão estreito para o tratamento amplo da

matéria, o professor sugeriu aos participantes que se restringissem aos üês temas. A
reclamação sobre a insuficiência do tempo será encaminhada às instâncias competentes

para tomarem medidas cabíveis.

Cada expositor apresentou uma sfntese dos temas e abriu-se a discussão com

intervenções de três minutos parapermitir uma participação ampla.
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TEMA 1: Missão, Responsabilidade Social e Princípios da Universidade

Coordenador: Prof. Dr. Cícero Araújo (Ciência Política)

O conjunto de textos recebidos sobre a temática apresentou propostas em dois sentidos:

um voltado parc a definição jurídica e política da USP; e outro para uma lista

abrangente de fins e princípios da universidade. Embora não expliciøda a natu¡eza da

distinção entre fins e princípios, pode-se inferi¡ que os fins dizem respeito à missão

especlfica de uma instituição universitária e os princípios são enunciações que orientam

a compreensão do Estatuto em sua aplicação e na elaboração das demais normas.

Propôs-se uma definição jurldica e polltica da USP. Juridicamente, glosando o estatuto

atual, a USP é uma autarquia de regime especial, com autonomia didática e científica,

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Politicamente, a USP é uma

comunidade de professores, alunos e funcionários técnicos e adminisfativos que visa a

realizar objetivos fundamentais. Também na defrnição jurídica, foi lembrado que, na

condição de r¡ma instituição pública, a USP tem de zelar parc que sua estrutu¡a

mantenha-se conforme à Constituição Federal de 1988, à legislação federal e estadual, e

à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda nesse ponto, lembrou-se ainda

que a USP é uma instituição estadual cabendo, portanto, mencionar seus compromissos

específicos com a sociedade paulista.

Quase todos os dooumentos mencionaram a necessidade de a USP colocar no estatuto

seu tadicional compromisso com as ideias da'l¡niversidade pública, gratuita elaicd', e

da "indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão". Quanto a essa última, porém,

surgiram observações a respeito da vagueza da formulação e danecessidade de atualizÂ-

la, Em um dos fóruns propôs-se que a extensão vai além de oferecer clusos ou

teinamentos, sígnificando mais amplamente promover a interação entre universidade e

sociedade, tomando esta última como uma agência capaz de tomar iniciativas e formular

problemas. Por outro lado, houve quem questionasse se extensão e cultura ropresentam

ou não o mesmo campo de atividades; e se transferência de tecnologia poderia ser

classifiçada como uma atividade de extensão ou alguma outa coisa.

Foram propostos os seguintes princípios:

- Compromisso com a sociedade democrática, isto é, com a promogão da autonomia do

cidadão e dajustiça sosial.

- Liberdade de ensino, pesquisa e extensão, sem discriminação de qualquer nat'lreza.

- Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa como prioritário, mesmo que se

admitam regimes parciais.

- Compromisso com o desenvolvimento cultural, cientffico, tecnológico e

socioeconômico, respeitando os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental. (Neste

o



ponto, também houve quem

está).

sugensse deixar o artigo 2o. do estafuto da USP tal como

Foram sugeridos os seguintes objetivos:

- Desenvolver, transmítir e aplicar conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da

extensão, de forrna indissociável entre si e integrados na educação do cidadão, na

formagão técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, artística e

tecnológica.

- Promover contínuos debates sobre sua produção cientlfica no espago público.

- Promover o ensino superior voltado para a formação de recu¡sos humanos em

pesquisa, magistério e qualifi cação profissional.

-Fazer a reflexão crttica sobre a sociedade, com atenção a seus problemas candentes.

Nos relatos dos fóruns apareceram intervenções no sentido de distinguir, no leque de

objetivos da universidade, um objetivo-síntese que pudesse condensa¡ a missão

fundamental da universidade. Houve aqui diferengas de ênfase: uns realçaran a ideia da

formação da cidadania; outros, a questão da pesquisa de ponta.

Além das questões atinentes àfemâtiaa, questionou-se sobre a viabilidade de, ao lado do

estatuto, que é um documento normativo - estipulando o que a comunidade

universitária deve ou não fazer-, criar outro documento institucional mais voltado à

orientação de processos, como o pedagógico, o de pesquisa, etc.

Alertou-se pdra a existência de dois documentos, o Estatuto e o Regimento Geral,

documento que especifica nonnas que o Estatuto indica de forma mais genérica. Cada

Unidade tem seu Regimento, que deverá se adequar ao quadro normativo.

Ouüo quesito levantado foi o lugar do fratamento, no Estatuto, de sanções cont¡a

violações de sr'"* normas e processos de mediação de conflitos.

Um dos doct'mentos de departamento propôs que a Congregação da faculdade

constitulsse ¡ma comissão tripartite (docentes, alunos e funcionários) para elaborar uma

proposta de anteprojeto para o estatuto da USP como um todo.
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TEMA 2: Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão Universitária

Coordenadora: Márcia (funcionária)

Em geral, as propostas referentes ao tema Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão
Universit¡iria, ponfu am :

- Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão;

- Que a USP deve manter-se alinhada à pesquisa de ponta" que a tem ca¡acterizado

desde suas origens, confimrando a vocagão de fomradora de quadros científicos e
docentes que se disseminam pelo pals;

- Ensino e pesquisa não devem jamais ser desvinculados da missão fundamental que é a

formação do cidadão, do profissional e do pesquisador como processo coeso e

interdependente;

- Ensino superior voltado para a formagão de ¡ecursos humanos em pesquisa e em

magistério, bem como qualifi cagão profissional.

Um grupo formado de professores, alunos e fi¡ncionários apresentou documento com

uma série de princfpios referentes ao ensino, posquisa e extensão. Esse grupo elencou

como princlpios:

lo. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado;

2o. liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e socialização do saber,

sem discriminação de qualquer naþxeza;

3o. indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;

4o. estlmulo à criação cultwal e ao desenvolvimEnto do espfrito científico e do

pensarnento reflexivo;

5o. regime de dedicação integral à docência e à pesquisa é prioritário, sendo

permitidos regimes parciais;

6o. compromisso com a democratizagão da educagão no que conceme à gestão e à

igualdade de acesso obtida pof meio da inclusão dos hipossuficientes;

7o. compromisso com o desenvolvimento cultural, artlstico, cientlfico, tecnológico

e socioeconômico do pafs, respeitando os direitos humanos, a pluralidade do

pensamento e o desenvolvimento sustentiável;
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8o. garantia da autonomia disciplinar, que consiste em critérios e nonnas

adeqr.rados ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas a

serem observados pelos corpos docente, discente e técnico-administrativo.

Esse mesmo documento sugere que a universidade deve perseguir os seguintes fins:

1o. incentivar o trabalho de ensino e pesquisa, visando o desenvolvimento da

ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver

o entendimento da relagão homem/natureza;

2o. promover o desenvolvimento de conhecimentos científicos, culturais e

técnicos que constituem o patimônio da htmanidade e comunicar o saber por

meio do ensino, de publicações ou de outras formas de difusão;

3o. promover a extensão aberta à participação da populagão visando à difusão das

conquistas e beneflcios resultantes da criação cultural e da pesquisa cientlfica e

tecnológica geradas na instituição;

4o. da¡ tansparência de todos os atos adminisüativos realizados pela gestão

universitária e cumprir a lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à

informagão;

5o. publicizar amplamente o conhecimento produzido na instituição por meio de

diferentes mldias;

6o. divulgar o desenvolvimento da culfura produzida por seus museus, orquestr4

teato e atividades de seminários e debates realizados a partir das demandas

internas ou originárias da sociedade.
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TEMA 3: Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal

Coordenador: Inauê Taiguara

O tema a ser fratado faz uma ambiguidade: trata-se da gestão da universidade ou apena¡¡

da gestão financeira da universidade? Como o tema da gestão da universidade se¡á

tratado no ponto 6 - "Natu¡eza, atribuições e composigão dos colegiados"-, são feitas

considerações sobre a gestäo financeira.

Nos debates do dia 07 de maio, todas as falas sobre as questões financeiras da USP
giraram em torno de temas como "falta uma política de gestão", "é necessário cria¡
organismos de contole do orçamento", "não adianta disponibiliza¡ dados que o público

em geral não saberá decodifica¡" (diferença entre publicidade dos dados públicos e

propaganda), "gatal:ttr a transparência é garantir a autonomid'r "é necessário que o
orgamento seja planejado e executado democraticamente". Essas falas tivera¡n como

pano de fl¡ndo a crise orçamentária que a USP atavessa depois do mandato Rodas.

A reitoria tem vendido a ideia de que a crise orçamentária é consequência do

comprometimento de l04Yo do orgamento da USP com a folha de pagarnento dos

seryidores docentes e não docentes. Os debates deixaram claro que o fepasse do ICMS

para as Universidades estatuais paulistas até 1989 era de cerca de ll,6Yo; que, dando

com uma mão e tirando com a outa" no bojo da autonomia wriversitária, o então

govenrador Quércia reduziu o repasse do ICMS para 8,4%o. A universidade, na figura

dos docentes e dos servidores técnico-administrativos, tem empreendido uma luta

histórica p¿ua recuperar os Ll,6yo do ICMS, sem os quais as atividades universitárias

ficam comprometidas. Parte da categoria estudantil é contra o financiamento da

universidade através do ICMS, pois trata-se de um imposto que pesa mais sobre quem

ganha menos. Esta, porém, é outa discussão.

Além da redução do repasse do ICMS, há que se considerar nos debates que o atual

estatuto da USP mantém o mesmo texto do de 1969 na gestão de recursos. Essa

contadição - diminuigão do repasse do ICMS e permanência da fomra de gestão de

recursos - é um dos elementos que inviabiliza â gestão financeira da universidade,

Concretamente, os anseios parecem consubstanciar-se na seguinte exigência, que bem

pode ser qualificada como um princlpio, ao lado da "universidade pública e gratuita", e

da "autonomia universitária", a saber: "fansparência e gestäo democrática dos

recursos" . Entende-se por transparência tanto o conhecimento da origem de toda a

verba disponlvel, quanto a destinação que lhe é dada. Somente através de uma gestllo

transparente e democrática é que se poderá fala¡ de responsabilidade fiscal.

Como a plenária tem por objetivo cental discutir propostas parc a reforma estatutária, é

pefinente ressalta¡ o seguinte: dadaa crise financeira que atravessamos, não podemos

confundir dois momentos distintos. Um é o da mudança estatutæia que, efetivaÍiente,

só se iniciæá no primeiro semesfe do ano que vem - até o final deste ano estaremos
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legidos pelo mesmo est¿ttuto; outro é o momento presente que pode lançar luzes pma a
refomta estatutária propriamente dita, caso algumas medidas sejam tomadas desde já.
Afinal, parafazermos uma avaliagão e decidirmos sobre mudanças, temos de conhecer o
que ocorreu até agora. Para tanto, é preciso desdejá conhecer os tortuosos percursos que

o dinheiro da universidade tem tomado. Dito de out¡o modo, se se pretende altera¡ o

estatuto quanto à política de gestão orgarnentfuia com propostas inovadoras, é

necessário fazer uma avaliação da aplicagão dos orça:nentos da USP. Não obstante essa

lacun4 apresentamos as seguintes sugestões:

1. adoção de orçamento participativol;

2. adoçâo de mecanismos que inibam a ualizaçáo de recursos sem que se passe pela

aprovação de todos;

3,criagão de um conselho fisoal extemo (há o problema de este item ser incompatlvel

com a autonomia universitária);

4. crl.ação de um conselho fiscal representativo;

5. aprovação da execução orçamentária pelo Co (e não aprovar o orçamento ød

referendum);

6. disponibilização dos dados dos sistemas corporativos - em especial, Jripiter

(Graduação) e Mercúrio @inanceiro) -nos termos daLei de Acesso à Informação;

7, abertwade todos os liwos-caixa e contas da Universidade, incluindo os liwos-caixa e

contas das ñrndações que estâo instaladas na USP;

8. descontaminação imediata do campus USP Leste, sobretudo em respeito à população

do entomo;

1 Orç¿mento participativo é um mecanismo Bovernamental de democracia participativa da

comunidade sobre a gestão dos orçamentos públicos. Thata-se da partícipação da população nas

decisões sobre a aplicação dos recursos financeiros arrecadados que deixa de ser apenas uma

deliberação intema da administração pública, restrita ao circuito técnico e polftico.

Por Orçamento Particþativo strictttsenso entende-se a proposta oriamentária discutida entre o

governo e a população. Nesse processo a popula@o tem poder deliberativo, pois a voz e o voto

dos representantes populares têm peso nas decisões orgmentárias, mesmo que não alcancem o

orçamento como um todo. Por Orçamento Participativo latu senso entende-se todas as formas

de particípação que não necessariamente conduzem às deliberações aceitas pelo poder público,

.* qu. ó.iá- .ãortrangimentos à sua completa liberdade de ação. É o caso, por exemplo,dos

conselhos populares de acompanhamento do orçamento phblico, que têm o papel de fiscalizar

os atos praticados pelo administrador público no tocante ao orçamento.
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9. exigir que seja pago às universidades paulistas o percentual do valor realmente
arecadado do ICMS no ano, e não apenas o percentual em cima da projeção de

anecadação, visto que nos riltimos anos, a soma desta diferença pode chegar a 2 bilhões
de reais (fonte: boletim fórum das seis);

10. garantir que organizaçöes da sociedade civil, dedicadas ao tema da tansparência
participem do processo de abertura dos dados financeiros e dos sistemas corporativos;

11. criação de um laboratório permanente de dados abertos.

Por fim, algumas questões foram levantadas, mas nenhuma proposta foi apresentada:

Quais as sanções oabfveis a quem inco¡rer em improbidade administrativa?

Como aplicá-las no ânrbito da autonomia universitária?

Como financia¡ a Universidade, se não pelo ICMS?

Se adotarmos o orçamento participativo, até que ponto a comr¡nidade participante tem

poder para deliberar?

Se o Conselho Universitário do dia 03106 rrão é deliberativo, como faznt com as

propostas de aplicação imediata?

I



Introduçäo

propostas recebidas sobre o mssm

s pelos seus proponentes
apresentamos o cronograma

Antes de iniciar a exposiçãg det propostas de alterações estatutárnas,
cabe apresentar a proþosta do Deþar[amento de Antrbpol"gñ-
-. Criação de uma comissão de trabalho, form ada por representantes
dos docentes, alunos e funcionários ¿a ÉFI,CH, prrä uìiiUã*;äã;
uma proposta de anteprojeto de um novo Estafuto da usp.



1- Missäo e Princípios da Universidade - da Definição

Artigo A Universidade de São paulo,
criada pelo Decreto 6293, de24 de janeiro
de 1934 é uma autarquia de regime
especial, com autonomia didático e
científica, administrativa, disciplinar e de
gestão financeira e patrimonial,
consubstanciada por su¿rs reformas
posteriores em uma comunidade de
professores, alunos e funcionários técnicos
e administrativos para realizar o
desenvolvimento da pesquisa e do
conhecimento necessários às
transformações da sociedade brasileira.

I - A Universidade de São paulo, como
instituição pública sustentada pelo
governo de Estado, tem sua estruturação
regida pela Constituição brasileira e pela
legislação federal e estadual.
(Diversitas/Lincs')

Autonomia administrativa, acadêmica,
científica e política (DLCV) I laica*

Transformação da sociedade brasileira tendo
em vistas a diminuição da desigualdade
social* / Promoção da liberdade humana
(fisica, anímica e individual)*



1. Missäo e Princípios da Universidade - dos Princípios
Artigo - São princípios da Universidade de São paulo:
I - o compromisso com a sociedade democrátic4 tendo em vista
o desenvolvimento e autonomia do cidadão e a constituição de
uma sociedade socialmente justa;

II a natureza pública e gratuita do ensino, sob a
responsabilidade do Estado;
III - a liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e
socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza.
IV - a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a.extensão;
(DLM, DL)
v - o estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
vI - o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa é
prioritario, sendo permitidos regimes parciais;
vII - o compromisso com a democratização da educação no que
concerne à gestão e à igualdade de acesso obtida por meio da
inclusão dos hipossuficientes;
vil - compromisso com o desenvolvimento cultural, artístico,
científico, tecnológico e socioeconômico do país, respeitando os
direitos humanos, a pluralidade do pensamento e a
sustentabi lidade ambiental ;
IX - garantia da autonomia disciplinar, que consiste em critérios
e nofinas adequados ao desenvolvimento das atividades
acadêmicas e administrativas a serem observados pelos corpos
docente, discente e técnico-administrativo; (Diversitas llincs' j

I - compromisso social especificado em
justiça social, proteção aos direitos humanos,
proteção ao meio ambiente, gratuidade do
ensino e formação de cidadão críticos;
(DLM) / promover a liberdade humana;*
tr - Universidade pública e gratuita; (DLCV)

trI- o respeito à liberdade de expressão e a
diversidade no ensino, pesquisa e extensão;*

W - Indissociabilidade entre ensino,pesquisa
e extensão em todas as Unidades de ensino e
pesquisa; (DLCV) / Indissoci ilidade de
ensino e pesquisa como parte do caráter
público e formador da USP (DTLLC) i
Prioridade à Graduação*
VII - Gestão democrática; @LM)
_ - O compromisso com o alinhamento à
pesquisa de ponta (DTLLC)

O compromisso de não recorrer ao
trabalho terceirizado em nenhuma de suas
funções (meio ou fins)

IX - Gestão participativa, transparente e
democrática;*



L. Missão e Princípios da universidade - dos Fins
Artigo- A universidade de são paulo se compromete a desenvolver,
transmitir e aplicar conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão, de forma indissociável entre si e integradãs na
educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão
da cultura e na criação filosófica, artística e tecnológica.
A universidade é um veículo de desenvolvimento rãgional, nacional
e internacional à qual compete:
I - Incentivar o trabalho de ensino e pesquisa, visando o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da
cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento da relação
homem/nattxeza;
II - promover o desenvolvimento de conhecimentos científicos,
culturais e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e
comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras
formas de difusão;
ru - promover a extensão aberta à participação da população
visando a difusão das conquistas e beneficios resultanter ãa..iuiao
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituiçáo;
IV - dar transparência de todos os atos administrativos realizados
pela gestão universitária e cumprir a lei de responsabilidade fiscal e
a lei de acesso à informação
v - publicizar amplamente o conhecimento produzido na instituição
por meio de diferentes mídias;
vI - divulgar o desenvolvimento da culfura produzida por seus
museus, orquestra, teatro e atividades de seminários e debates
realizados a partir das demandas internas ou originririos da
sociedade. (Diversitas /Lincs,)

Artigo - Manter o artigo 2" tale qual consta
no estatuto; @LM) / - ensino superior voltado
à formação de recursos humanos em pesquisa
e em magistério, bem como qualificação
profissional; (DLCV)

I - o ensino e a pesquisa são produzidos
visando a humanização da sociedade; *

II - Produzir conhecimento, promovendo
continuamente debates no espaço público

V - Difusão democrática do conhecimento
(DLCV)

_ - promover a melhoria do ensino
fundamental e médio públicos em âmbito
estadual e nacional;*



2. Ensino, pesquisa, cultura e extensäo

Os pontos 1 e 2 encontram-se de tal maneira entrelaçados que a maioria
das propostas pertinentes ao ponto 2 estão contempladas em propostas
abordadas no ponto 1.

Propostas

-Abertura dos museus e dos campi à sociedade;*
- Criação de Unidades interdisciplinares responsáveis por um conjunto de
atividades acadêmicas que requeiram o concurso de profissionais de duas
ou mais areas do conhecimento (Diversitas /Lincs')

Questöes
- A extensão deve ser definida como uma forma de ensino (como é
atualmente) ou como um serviço à comunidade (concepção mais
moderna)?*
- Deve-se manter a Pós e a pesquisa separadas, tal como estão no atual
estatuto?*
- A transferência de tecnologia deve ser considerada como pesquisa ou
extensão?*



3. Gestão, transparência e responsabilidade fiscal
Gestão

I - adoção de orçamento participativo;* @iversitas /Lincs')
II - aprovação da execução orçament¿iria pelo Co. [DLM)

Transparência
I - aberfura de todos os livros-caixa e contas da Universidade, incluindo os livros-caixa e
contas das fundações que estão instaladas na USp;*
II- Proposta de Dados Abertos (CAF):
1'1. Os dados de todos os sistemas cotporativos devem ser disponibilizados seguindo as
normas (disponibilidade dç acesso, reuso e redistribuição, participação universal) e princípios
(completos, atuais, acessíveis, compreensíveis por máquina 

- 
não discriminatóiios, não

proprietririos, licenças livres) de dados abertos.
1.2. O processo de abertura de dados deve ser feito com a participação de organizações da
sociedade civil dedicadas ao tema.
1.3. Criação de um Laboratório Permanente de Dados Abertos a exemplo do Laboratório Hacker
da Câmara dos Deputados[2] com a função de promover e facilitar ações, pollticas e projetos
voltados à cultura da ftansparência e participação por meio da gestão de dados públicos.
1.4. A Universidade deve organizar ações e eventos que fomentem a utilizaçeó ¿os dados.
1.5. Deve-se priorizar a abertura dos sistemas Mercurio e Júpiter.

Responsabilidade Fiscal
I - adoção de mecanismos que inibam a utilização de recursos sem que se passe pela
aprovação de todos;*
II - criação de um conselho fiscal representativo; (DTLLC)
III - criação de um conselho fiscal externo (DLM);



Outros
Preocupações

- Elaborar um novo Regimento Geral; (DLCV)
- Sistema de apuração e aplicação de sanções em caso de improbidade administrativo; (DLCV)
- Fomento a debates regulares, como espaços privilegiados de mediação de conflitos; (DLCV)
- Compromisso com formação continuada do corpo de firncionarios; (DL)
-Reconhecimento estafut¿lrio das funções administrativas exercidas pelos-docentes; (DTLLC)
- Incluir na seção de disposições transitórias: "incorporar de todos os atuais trabalhadores
tercetrizados, sem a necessidade de concurso público.".

Propostas Organizacionais
- Criação de um site da Faculdade, no qual sejam disponibilizados os documentos , propostas e
vídeos dos debates e plenarias. Que o mesmo sirva para fomentar a produção de textos sobre
os temas pertinentes;*
-Os próximos debates e/ou plenarias devem ocorïer durante o horário letivo e de üabalho dos
funcionários;t
-Aplicar na próxima plenária um questionário simples (sim ou não) aos participantes, com o
objetivo de obter um registro informativo acerca dos temas em discussaõ;*
-Organizar uma votação eletrônic a parutermos a opinião da Faculdade sobre como deve ser
rcalizada amudança do estatuto.

Exigências Orçamentárias
- descontaminação imediata do campus USP Leste, sobretudo em respeito à população do entorno;r
- exigir que seja pago às universidades paulistas o percentual do valor realmente arrecadado do
ICMS no ano' e não apenas o percentual em cima da projeção de arrecadação;*



Cronograma para as próximas plenárias da FFLCH:

' 12108 (terça) - Plenárias da FFLCH sobre (4) Eleição de Dirigenres; (5) Ética na
universidade; (6) Natureza, atribuições e composição das colegiados.
[Tendo em vistas o co. do dia 02/09 e a Congregação do dia 2ll0s]

- 10/09 (quarta) - Plenárias da FFLCH sobre (7) Caneiras e Regime de Trabalho; (S)
Autonomia e organização das unidades ou órgãos; (9) Formas de deliberação das alterações
estafutiirias.

[Tendo em vistas o Co. do dia 30109 e a Congregação do dia l g/09]

- 16110 (quinta) - Plen¿irias da FFLCH sobre "Definição das formas e calendario das
deliberações de alterações estatutárias"

[Tendo em vistas o Co. do dia rlln e a Congregação do dia z3lr0]
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Reunião CAECO -Dia21./05/201.4- Auditório Fernão Stella R. Germano (ICMC-USP)- DESTAQUES

Faz uma volta histórica do nosso estatuto (que é de 1968 implantado em 1970 quando
acabaram as cátedras na USP - cada responsável por sua cátedra administrava como julgava

o certo). Em 1981 não mudou muito mas aparece a figura do departamento e desaparece as

Menciona que o Estatuto da USP é voltado para docentes e alunos. Sugere que os

funcionários devem dar sugestões. Estimula todos os funcionários a dar palpites sim. Pede

para todos lerem o estatuto, tentar entendê-lo. Algumas coisas que muitas vezes achamos
que não nos diz respeito, estamos enganados - diz sim.

A sociedade está sempre excluída. Conflitos ocorreram por falta de discussão entre as partes
interessadas. Pós-graduando estimular os alunos a participar - estatuto rege a nossa a sua

conduta. Divergências entre departamentos, trabalhos acadêmicos podem ser regularizados
no estatuto. É ele que nos guiará e mostrará a USP o caminho que queremos. Deve refletir a

vida dos docentes/alunos. A participação dever ser feita da maneira mais democrática
possível. Como representante da APG estimulará os alunos a participar do processo,

construindo uma Assembleia para debate de pós-graduandos - abrir espaço para colher
sugestões para apresentar às comissöes. Agradece o convite para participar do fórum.

Estamos vivendo uma crise. Modelo depende da estrutura. A pessoa cria modelos, forma de

agir se não atende mais esse modelo já exauriu. Cada um deve abrir espaço para novo
modelo - não está dado. Será construído - Esse espaço aqui, hoje, é para isso coletar dados
para aprimorar nosso estatuto - nosso guia. Tem que ter poder coorporativo - demanda
coletiva - Caaso, Funcionários, Docentes. Cada um tem que construir seu espaço democrático
dá forma que melhor se organiza. Sugere que todos dizem o que acha correto pra nossa

universidade.

Suplente: Maria Cecília H.

Tavares Cavalheiro
ceciliac@sc.usp.br
Representante dos

funcionários no CGCSC

participante da mesa

Reinaldo Cesar

a pg. usp.sc .201,4@ gma i Lcom

Associação dos Pós-

Graduandos de São Carlos -
participante da mesa

Prof. José Elias Laier
jelaier@sc.usp.br
(Departamento de



Reunião CAECO - Dia 21./05/201.4- Auditório Fernão Stella R. Germano (ICMC-USP) - DESTAQUES

cátedras(???). Os cursos criados pelos departamentos/institutos são cuidados pelas
coordenações de cursos, mas é administrado pelos departamentos, isso é um problema. Há

uma dicotomia - A Coordenadoria coordenando os cursos e os Departamentos contratando
funcíonários/docentes para gerir esses cursos. A folha de pagamento passa a ter um gasto
permanente e subindo conforme vão aprovando mais cursos...

Comenta que os Europeus criaram uma nova estrutura atrelada à estrutura do curso superior.
Sugere que devemos seguir por esse caminho - harmonizar com a Europa - ou seja - curso
básico para todos os cursos - depois de 2 anos direciona-se para o curso profissionalizante -
racionaliza o uso dos docentes/técnicos restringindo as contratações de novos
docentes/técnicos.

Sugere repensar a estrutura existente hoje, nos departamentos, institutos, cursos e para os

cursos novos (não são administrados, são cuidados - contrata docentes e técnicos).

Acha que temos que chegar nesse caminho.

Nos EUA se harmoniza com facilidade, porque como não tem Ministério da Educação, eles
não têm travas.

Levanta questöes gerais como a população da USP(120.000) ser igual a um município
paulistano que é gerido/administrados por partidos políticos - entidades organizacionais que
buscam poder - Democracia substituiu a guerra pelo eleição. Processo eleitoral deve ser
curto - O sistema de 3 turnos não funciona. Questiona os sistemas de eleição direta. Temos
que ter um sistema eleitoral, onde você vai indicar quem são os executivos. Obviamente, o
mais simples é voto: um eleitor, um voto. Cada eleitor é um voto. lsso funciona. Vamos ter

Engenharia de Estruturas-
EESC)



Reunião CAECO - Dia 27/O5/2OL4 - Auditório Fernão Stella R. Germano (ICMC-USP) - DESTAQUES

que criar partidos aqui? Partidos de fora entram na universidade e a sociedade não olha com
bons olhos. O Estado tem seu estatuto - não será fácil aumentar o orçamento do estado para
as universidades. Precisamos questionar o que perturba? O que funciona? Olhar as

Universidades do mundo. Alguma servirá de modelo.

Se não temos controle das contas, sugere que o CO crie a nossa controladoria geral interna,
com total autonomia, com a responsabilidade de fornecer relatórios bimestrais para o
conselho universitário/CO. Com membros independentes e confiáveis de maneira
independente. Tería um instrumento confiável sob a responsabilídade da Controladoría Geral
e comíssão de ética. Deveria constar no estatuto.

Justifica a ausência do Guilherme Luis Desiderio, Presidente do Caaso, informando que ele
não está aqui por não concordar com o modelo do fórum apresentado/como está sendo
colocado. Sugere discutir melhor o formato e a participação das três categorias. O fórum
abríu apenas um espaço para depositário de sugestöes. Não consegue se colocar. Precisam
decidír se o CAASO vai fazer parte de fato ou não faz nada no processo.

Preocupado com os problemas criados por corporativismo. O que tem que estar acima de
tudo é como atingir os objetivos da Universidade. Deixar de lado os cooperativismos. Estamos
aqui para melhorar os mecanismos, discutir como atingir, de maneira mais eficiente os
objetivos da USP.

Faz2 colocações: 1) Nível- Não temos como aferir quanto os partidos influem na USP. Temos
uma estrutura de poder defendida pelos alunos, funcionários e docentes; 2) Nível - Fazer a
discussão com as intempéries que nos apresenta. Se o povo de SP vai aprovar direcionar mais
verba para a USP. Co ndiciona ntes - posição das categorias dos funcionários/docentes/a lu nos.

João Antônio Aparecido SallaE

- salla@icmc.usp.br (ICMC)

Felipe Magnus Carvalho
Schmidt
fmagnuscs@gmail.com
CAASO

Luiz Agostinho Ferreira -
laf@ifsc.usp.br - IFSC

Prof. João Marcos de Almeida
Lopes - imalooeslOsc.uso.br
(Presidente ccEx-lAU)



Reunião CAECO -Dia21./05/2014- Auditório Fernão Stella R. Germano (ICMC-USP)- DESTAQUES

Concorda com a Giovanna. A democracia deve existir. Trabalhar nas bases o que é real para o
estatuto. É preciso conhecer o estatuto para poder dar opinião. Primeiro, é importante
debater nas bases, fazendo questionários e o que for necessário. Sugere que sejam
trabalhado cada tópico em cada Unidades.

Espaço para revisão do Estatuto e do Regimento

Será possível estruturar de outra forma? Seremos capazes de formalizar outra estrutura?
Seria possível pensar na ampliação da eleição para reítor (chapa). Chapa tem uma proposta -
ampliar para uma formulação de uma proposta consolidada com políticas de ações -
conciliações das demandas - Pensar a partir daquilo que nos é dado - articular propostas de
gestão. Pensar na ampliação e extensão daquilo que foi feito na eleição do reitor?; Se
começarmos a pensar nas outras escalas administrativas, talvez a gente consiga imaginar a
conciliação de propostas.

Não concorda que esse fórum é um espaço aberto. Repensar o modelo para debater. Pensar
que tipo de espaço que queremos oferecer - mais direto e transparente. Não vê esse espaço
como representativo para os estudantes; Tem sim que debater, porém, da forma mais
transparente possível; Repasse legítimo? - levar sugestöes ao CO - Não acredita.

Salienta que na Empresa quando inicia um novo funcionário é explicado qual o objetivo da
mesma e divulga seu estatuto. Enfatiza que devemos: Divulgar o Estatuto da USP; Criar
veículos para compilar as ideias dos funcionários, professores e estudantes; Levar para todos,

Giovanna Ferreira Oliveira -
giovan naoliveira @ iqsc. usp.br
(Estudante/IQSC)

Michel Belotti - funcionário
Vigia -
guarda 1. prefeitu ra @sc. usp.br
(Prefeitura)

Otavio Camargo Medeiros-
otavio.medeiros@ uso.br -

aluno do curso de Engenharia

Ambiental
Marcelo Santos da Gama -
funcionário ICMC

marcelo@ icmc.usp.br



Reunião CAECO -Dia21./O5/2OL4- Auditório FernãoStella R. Germano (ICMC-USP)- DESTAQUES

pensar coletivo, envolv¡mento de todos; Trabalhar com boas ideias

Há um esgarçamento das lideranças. Não podemos esquecer o passado. Gestão Rodas tem
números interessantes. Deveria começar a pensar em não jogar fora tudo aquilo que se tem
até o momento, levando em consideração tudo o que foi construído nesses 80 anos de USP;

Pensar no aluno que entra na USP, se forma e sai. 30 anos atrás era uma visão, hoje é outra,
daqui 15 anos será outra. Sou cidadão e formador precisamos pensar em um modelo de
formação de cidadão. A USP funciona, não queremos fazer uma revolução, queremos evoluir.

Através de exemplos mostra onde estamos: Usp tem um organograma - estrutura - e com o
Conselho Universitário - CO - como o órgão máximo dessa estrutura. Mostrou se uma
estrutura de gestão falida. Estamos passando por dificuldades funcionais, num sistema
totalmente falido. Algumas congregações mostram seus gastos. Nós também temos culpa,
porque nunca cobramos transparência. Temos que buscar um caminho para resolver esse
problema. Nosso papel é formar mão de obra especializada para atender as necessidades da

sociedade. Buraco financeiro? - responsabilidade dos gestores financeiros? USP recebeu 5,4
bilhões. A folha consome mais. Por quê? Esse tipo de fórum nos faz repensar a Universidade.
Qual caminho a ser galgado? Ponto de reflexão: Somos todos responsáveis por ter entrado
nesse buraco e todos somos responsáveis para sair dele.

Questiona como colocar em prática. Como será a próxima reunião. O que pensa da USP: E

formado pela FFLCH-Leste - universos diferentes - faculdades tratadas diferentes (recursos,
etc). Antigo reitor agia como rei - ninguém sabia de nada - Divulgar o Estatuto da USP; Criar
veículos para compilar as ideías na linha de funcionários, professores e estudantes. Não
podemos repetir o acontecido. Devemos fazer diferente em respeito a sociedade - que nos
paga e cobra.

João Roberto Cassimiro
Machado - ioaotôifsc.uso.br
(rFSc)

Germano Tremiliosi Filho
germano@ iqsc.usp.br
(Diretor do IQSC)

Edison Santiago de Almeida -
edisonsan @ ifsc.usp.br
funcionário do IFSC



Reunião CAECO -Dia21./05/2074- Auditório Fernão Stella R. Germano (ICMC-USP)- DESTAQUES

Comenta que no âmbito da Universidade o aluno sabe o que fazer, o docente sabe onde
chegar. E o funcionário? É necessário estabelecer critérios para a carreira do funcionário para
que não fique a deriva e sujeito às vontades de reitores.

Casimiro Paschoal da Silva -
casim irotosc.uso. br
(funcionário da EESC)
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Reunião CAECO - Dia O8/O5/2O'J.4- Auditório Sérgio Mascarenhas - (IFSC-USP) - Destaques
Ses.-

Chamou atenção para o fato de o espaço ter sido chamado exclusivamente pela CAECO e diretores do campus, pelo fato do
próprio conselho universitário ter apontado a criação de comissöes locais que fossem igualitárias para que se discutirem esse
trabalho.(acrescenta fatos que não podem ser esquecidos - decididos em OL/tO/2013 - pressão dos docentes/alunos e
funcionários - possibilitou várias mudanças - inclusive esse momento) - solicita maior articulação - democratização.

Critica os cursos de extensão pagos oferecidos pelos departamentos das Unidades (Porque você chega ao terceiro ou quarto
ano, o seu departamento não prioriza nem a pesquisa, só a extensão, mas sabe por quê? Porque a extensão, no
departamento de Engenharia de Produção, é um curso de especialização pago); Compactua com as opiniões do Prof.
Esmerindo sobre as questões de carteiras pregadas; aglutinar 2 temas complexos para a discussão ao mesmo tempo ;

necessidade real de transformação da Universidade; papel dos administradores; discutir papel da Universidade; deixar
legado; sugere convidar Prof. Esmerindo para participar das discussões e pergunta como fazer para que essas discussões
possam levar a algo concreto.

Questionou o que estava de errado com o Estatuto da USP. Faz várias críticas ao processo iniciado pela USP/CO.

l-. Muitos docente/alunos não estão presentes (não foram dispensados das aulas).
2. lsso está caótico, pois falta objetivo. As perguntas feitas nesse fórum não acrescentam nada. Cada Unidade tem
problemas diferentes.
3. Sugere formar subcomissões de interesse para cada Departamento/Unidade.
4. Não convidou a sociedade/comunidade. Se continuar com esse tipo de reunião, o resultado será nulo.
5. Comunicação USP unilateral; diálogo sumiu. Não será polindo o estatuto que os problemas serão resolvidos.
Não é simplesmente chamar em duas reuniões em São Carlos e partindo para uma reunião aberta em São Paulo, e depois se
preparar para não sei o que e nem como será deliberado no final do ano, não acredita nesse processo precisa ser
convencido.

Não doutrinar o Estatuto no nível do indivíduo, pois pode transformar-se numa Constituição Brasileira(LONGA-NINGUÉM
OBEDECE) - Melhor modelo é o da Constituição Americana(ENXUTA); USP paga pela sociedade - indissociabilidade - colocar
em nível do individuo - pessoa não consegue; impossível fazer receita para atender todas as questões. Colocar os temas
mais claro, o que se espera. Possibilitar mais discussões (no ICMC já tem uma comissão para fazê-lo). Suspender aulas e
liberar alunos e docentes para participação mais ativa.

O Estatuto tem que ter os princípios gerais. Se quisermos introduzir todas as regras que vão conduzir a Universidade amanhã,
vai ficar algo grande e não vai servir para nada. Este estatuto tem que regular a missão da Universidade, deixar tudo
transparente. Regimento terá os detalhes - Reitor não poderá gastar verba sem aprovação do Conselho Universitário (CO);

Guilherme Desiderio
Presidente do CAASO

guif hermedesi@gmail.com

Esmerindo de Sousa Bernardes

- IFSC - sousa@ifsc.usp.br

Poti - José Alberto Cuminato -
ICMC - jacumina@icmc.usp.br



Reunião CAECO -DiaO8/O5/2OL4- Auditório Sérgío Mascarenhas - (IFSC-USP) - Destaques

Questionou a participação da ADUSP nesse processo e como é que será a representatividade dentro do conselho
universitário, e como vai ser composto o público que votará o Estatuto. Quando entrará em vigor?

Faz uma crítica ao papel atual do docente na Universidade. As atividades de extensão deveriam ser integradas às atividades
de pesquisa/ensino. Ainda sublinhou que a sociedade não está disposta a criar um órgão para prestar serviços para competir
com alunos formados pelas universidades. Nossa missão não é tirar os serviços dos alunos que estamos formando.

Discorre sobre os itens L e 2 - Missão...; Ensino...; sugestão - acrescentar o tema de responsabilidade socioambiental no
Estatuto.

Faz 2 colocações: 1) O que está errado no Estatuto; Procedimentos financeiros? Juridicamente não caiba colocar no estatuto
esses procedimentos. Achar outros caminhos de como proceder/com respeito e responsabilidade pelo gestor; 2)Autonomia

- Não acredita que seja uma boa ideia colocar nossas questões para outro decidir (Assembleia) - nosso futuro. Estaríamos
abrindo mão de nossa autonomia.

Levanta várias questões: Delinquência acadêmica; estrutura de poder da USP; transparências; acompanhamento do reitor;
quem decide quem será o reitor; Como construir esses mecanismos - ética transparente e responsável- para cobrarfiscalizar

As pessoas têm que ter compromisso/responsabilidade
lmpossível fazer uma receita para atender tudo.

Questionou quem dá o Norte à Universidade. Para ele, a autonomia didática científica é perigosa. Precisa ter cuidado. É

preciso entender o que a sociedade espera da universidade, e esse Norte muitas vezes deveria ser dado pelo Estado, que
representa o povo paulista.

Sugeriu convidar representantes da ADUSP para compor o painel. Em seguida, questionou se estariam interessados em
submeter o que for entendido como missão, à câmara dos deputados.

Além disso, sublinhou que é preciso lidar com o conhecimento de forma responsável e autônoma, seja numa instituição
pública ou privada, pois é um bem da sociedade.

João Antônio Aparecido SallaE

salla@icmc.usp.br (ICMC)

José Carlos Maldonado - ICMC

- jcmaldon@icmc.usp.br

Francisco Arthur da Silva

Vecchiar - fvecchia@sc.uso.br -
Docente Departamento de
Hidráulica e Saneamento EESC

Oziride Manzoli Neto - ICMC -
ozimneto@icmc.usp.br

Victor Eduardo Lima Ranieri -
vranieri@sc.usp.br - Docente
Departamento de Hidráulica e

Saneamento EESC

Eulalia Portela Negrelos -
negrelos@sc.usp.br - IAU -
Docente Pesquisador

Casimiro Paschoal da Silva -
casimiro@sc.usp.br



Reunião CAECO - Dia 08/05/20L4- Auditório Sérgio Mascarenhas - (IFSC-USP) - Destaques

decisões do Reitor; Como o CO permitiu a USP chegar onde está; Plebiscito é politicamente correto; o papel fim da USP-

atender as necessidades da sociedade; necessitamos de documento para responsabilizar dirigentes.

Critica o ensino oferecido - filosoficamente; professor não deveria estar associado aos três itens (ensino, pesquisa,
extensão). Alguns professores deveriam somente ser pesquisadores, pois muitos não levam o seu papel de ensínar a sério.
Alunos, quando tem a chance, escolhem docentes que dedicam mais a atividade de ensinar.

Desânimo por não conseguir ver essas discussões serem levadas adiante e não conseguir ter voz e voto dentro das decisões
mais gerais da Universidade. Mudança deve ser feita com a participação de todas as categorias e não apenas por um
conselho. Que as sugestöes tenham respaldo positivo.

Foi criticado pelos colegas quando disse que iria participar do fórum; Para ele a maioria dos alunos não estão preparados
para votar e nem tem interesse em mudar/participar desse processo. Poucos alunos têm consenso e realmente querem
participar e ter um futuro melhor.

(funcionário da EESC)

Cristiana Silveira Franco - ICMC

- cristiana @icmc.usp.br

Raissa Moda - aluna Lic.

Ciências Exatas IFSC -
raissamoda@gmail.com

Fernando - aluno
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RELATÓRIO DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO
DE REFLExÕES E sucnsTÕns nncoRRENTES REFERENTnS À

GOVERNANÇA -
TEMAS A SEREM DISCUTIDOS NO CO DE 3 DE JUNHO DE 2OI4

Os representantes da CAECO do Campus USP de Ribeirão Preto - Prof. Dr.
Carlos Gilberto Carlotti Júnior e Dulce Helena de Brito - reuniram-se com os diretores
das oito Unidades e da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto e definiram pela
constituição de uma subcomissão local, com a pafücipaçáo de representantes de todas

essas unidades.
As reuniões dos Diretores das Unidades e, posteriormente, da subcomissão da

CAECO definiram pelarcalização de dois eventos no campu,s para debater os três temas
propostos para o CO de 3 de junho. Como forma de estruturar a proposta e encaminhar
os debates, os representantes fizeram duas reuniões prévias. Decidiu-se pelo formato:
"seminários seguidos por debates com os presentes", os quais foram realizados nos dias

22 e 29 de maio. Foi deliberada também a realização de uma reunião posterior aos

seminários , pffià sistematizar o presente relatório.

Um aspecto central de todas as discussõ es realizadas referiu-se ao crono grama

de trabalho pelo tempo absolutamente exíguo para o encaminhamento e debate dos

temas, todos os quais se mostram da maior relevância. Foi consensual nas reuniões das

diferentes instâncias - da subcomissão CAECO e nos seminários realizados -, a

compreensão da necessidade de se aumentar o tempo para arealização das discussões,

para que se possa ter a profundidade e maturidade que se exige frente à tarefa proposta.

Decorrente das várias reuniões, foi proposto que a discussão da Governança seja

encampada pela reitoria oficialmente, suspendendo atividades ao longo de uma semana

em todos os campi, para que se constituam Grupos de Trabalho, que deverão se

debruçar sobre os temas, levantando questões e propostas. Enquanto isso, para

encaminhamento da discussão, deveria se fazer a criaçäo de um Fórum Permanente.

O modo e a instância de decisão sobre as mudanças no Estatuto (e, por

conseguinte, no Regimento da USP) foi também foco de muitas ponderações, tendo

havido preocupação generalizada com a possibilidade de tais mudanças sejam decididas

somente pelo Conselho Universitário.

No campus, o primeiro seminário aconteceu no dia 22 de maio, presidido pelo

Prof. Carlotti, com a temâtica "Missão, responsabilidade social e princípios da

Universidade". PaÍa desencadear a discussão, foram convidados dois docentes do

compus;
- Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto, diretor da FEA-RP, que apresentou

proposta discutida na Congre gaçäo da FEA-RP , para uma gestão mais profissional da

USP;
- Prof. Dr. José Marcelino Rezende Pinto, do Departamento de Educação,

Documentação e Informação, da FFCLRP, que tratou da missão da universidade e os

princípios da Universidade pública e gratuita.
Participaram presencialmente dessa atividade cerca de 100 pessoas, entre

professores, alunos e funcionários. O evento foi ainda transmitido por IPTV, tendo tido

340 visualizações, revelando a amplitude de interesse e acompanhamento das

discussões.
Desse debate, algumas sugestões e temáticas emergiram de maneira recorrente:



- Universidade pública e gratuita, enquanto responsabilidade social;
- Planejamento de médio e longo prazo. O planejamento envolve aspectos da

gestão imediata em articulação com metas institucionais ligados a obras, orçamento,
folha de pagamento, novos cursos, contratações, etc.;

- Gestão acadêmica e administrativa, com recursos/instrumentos de controle,
entendendo-se que a gestão não é um ato meramente técnico, mas fundamentalmente
político;

- Gestão mais profissionalizada, com a capacitação gerencial dos gestores

públicos da universidade - por meio de cursos de imersão - utilizando-se recursos

humanos da USP e o conhecimento construído pela USP;

O segundo seminário foi realizado no dia 29 de maio e também presidido pelo Prof.
Carlotti. Estiveram presentes 150 pessoas, entre professores, alunos e funcionários,
tendo havido ainda 592 visualizações por meio do IPTV. Os temas propostos eram

"Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão"; e, "Gestão, Transparência e responsabilidade
fiscal". Pela densidade das temáticas, no desenvolvimento das discussões, o tópico
Ensino, pesquisa, cultura e extensão não foi debatido e está programado como próximo
ponto de debate.

A reunião iniciou com uma apresentação do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, do

Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Sua fala
buscou esclarecer dois pontos: 1) a diferença entre Estatuto e Regimento;2) significado
legal de Responsabilidade Fiscal e sua relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após isso, as discussões se encaminharam, tendo sido levantadas as seguintes

questões e sugestões:
- Sobre a responsabilidade fiscal, foi esclarecido que se trata de uma Lei que não

atinge a universidade. Crítica à incorporação direta dessa Lei à universidade foi feita,
pelo risco de abertura para financiamento por empresas privadas. No entanto, foi
consensual que haja limites regimentais para a relação do balanço financeiro em relação

à folha de pagamento da universidade;
- Deve haver limites regimentais para atuação dos dirigentes nos vários níveis

(reitoria, diretorias e chefia de departamentos) da administraçáo, com as ações passando

necessariamente pelos colegiados;
- Os dirigentes devem ser mais administradores do que definidores de políticas,

estas últimas devendo ser construídas por meio de colegiados;
- Transparência na administração - que atualmente é dehnida por lei - de todas

as instâncias da USP, tanto na abertura pública de documentos, como pautas e atas de

reuniões, decisões e comunicados -, como também das finanças. Para isso, recomenda-

se o uso dos sites nas várias instâncias;
- Prestação de contas periódicas (como quadrimestral) e divulgadas na Internet

com grau extremo de detalhamento;
- Adoção de instrumentos de planejamento e gestão que garantam o controle

interno da Universidade (Plano Plurianual, Portaria com Diretrizes Orçamentárias,

Portaria com Orçamento Anual, Prestação de Contas Quadrimestral, Gestão

Compartilhada);
- Para que os colegiados tracem políticas pata a, universidade e representem as

várias categorias da universidade, deve-se contemplar mudanças na forma de

representação nos colegiados;
- Também foi iniciada discussão sobre quem irá definir pelas mudanças no

Estatuto.



Nos seminários, foi solicitado que, após a discussão no CO, o teor e as sugestões

sejam apresentadas ampla e abertamente à comunidade, no sentido de permitir a
continuidade e o aprofundamento dos temas.

Traçou-se ainda cronograma de atividades a serem conduzidas no próximo
período:

Realização de palestras e de debates. Em relação às palestras, alguns temas
foram sugeridos, como:

- A Universidade e suas origens;
- A Universidade no Brasil;
- A USP e seus Estatutos;
- Modelos de universidade em 2014.

Os debates serão realizados semanalmente, o próximo devendo contemplar a

questão Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão. Na sequência, os demais propostos pelo
co.

A subcomissão CAECO campus Ribeirão Preto ficou assim constituída:
EEFERP - Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Prof. Dr. Carlos Roberto Bueno Junior
Prof. Dr. Marcelo Papoti
Servidores Técnicos e Administrativos
Agnaldo Veneroso
Reynaldo Silva Genares
Discentes
Thiago Ono da Silva
Nayara Pansardis Lisboa Almeida

EEBB- Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Profa. Dra. ElucirGir
Profa. Dr. Fátima Ap. Emm Faleiros Sousa

Profa. Dra. Helena MegumiSanobe
Servidores Técnicos Administrativos
Fernanda TitareliMerizio Martins Braga
Karina Dal Sasso Mendes
Paulo Sérgio Ferreira
Discentes
Marcelo Vinicius Domingos

FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Profa. Dra. Ana Lúcia da Costa Darini
Servidores Técnicos e Administrativos
Nilva Aparecida Afonso Ruggiero
Obs: o representante discente ainda não foi definido



FDRP - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira
Prof. Dr. Luciano de Camargo Penteado
Servidores Técnicos e Administrativos
Edvaldo da Silva Campos
Rafael Souza de Marchi
Discentes
LaíssaShimabucoroFurilli
João Pedro Costa Toríbio

FEA-RP - Faculdade de Economia, Administraçáo e Contabilidade de Ribeirão
Preto-USP
Docentes
Prof. Dr. André Lucirton Costa
Servidores Técnicos e Administrativos
Sandra Soraya Parreira de Freitas Salomão
Fabiana de Abreu
Discentes
Matheus Nunes Gomes
Felipe Bueno Francisco

FFCLRP -Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Prof. Dr. Amando Siuiti lto
Prof. Dr. Gil Valdo José da Silva

Prof. Dr. Flávio AlicinoBockmann
Prof. Dr. AdemilsonPanunto Castelo

Profa. Dra. Kátia de Souza Amorim
Profa. Dra. Carmem Lúcia Cardoso
Servidores Técnicos Administrativos
Antonio Vitor Rosa

Daniel Adolfo Salgueiro Pires
Discentes
Natália Amaral Antunes
Priscila Gabriele Pacheco

FMRP -Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP
Docentes
Prof. Dr. José Sebastião dos Santos
Prof. Dr. Celso Rodrigues Franci
Servidores Técnicos Administrativos
Carol Kobori da Fonseca
Lucia Helena Vitali
Discentes
Andressa Romualdo Rodrigues
Lauro José Franco Melo

FORP - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP



Docentes
Profa. Dra. Maria Cristina Borsato
Servidores Técnicos e Administrativos
Filomena LelliPlacciti
Discentes
LisleSeidelCoscarella

PUSP-RP - Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto-USP
Rosemeire Aparecida Soares Talamone

Renresentantes Camnus Ribeirão Preto-USP

Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior
Dulce Helena de Brito
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ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANçA NA USP

PROPOSTAS DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DISCUTTDAS
NA pLENÁnra DE DocENTEs, FurucroNÁnros E ALUNos

REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2OI4

Tópicos discutidos:

1. Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade

2. Gestão, transparência e responsabilidade Fiscal

3. Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão, na Universidade

Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade

/ Mudanças no Art. 2o do Estatuto da USP (em maiúsculas as

sugestões de modificaçöes do texto).

Art. 20 - São fins da USP:

I - Promover e desenvolver todas as formas de conhecimento,
por meio do ensino, da pesquisa E EXTENSÃO, ATENTA AOS

ANSEIOS E A REALIDADE DA SOCIEDADE BRASILEIRA,

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ECONOMICO DO PAÍS.

II Ministrar o ensino superior visando a formação de

CIDADÃOS COMPROMETIDOS COM OS DIREITOS HUMANOS E

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, capacitados ao exercício
da investigação e do magistério em todas as áreas do

conhecimento, bem como a qualificação para as ativídades
profissionais, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÍS.

III - Estender à sociedade INICIATIVAS DE INOVAçÃO SOCIAL

E serviços indissociáveÍs das atividades de ensino, pesquisa,

EXTENSÃO E CULTURA QUE CONTRIBUAM PARA AS

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO DESENVOLVIMENTO DO
pnÍs;

/ Valores que norteiam a USP: vísão transformadora,
interd iscípl i na ridade, consciência a mbienta l, transparência, livre

1



expressão, inovação, não discriminação de qualquer natureza e
respeito às liberdades individuais;

r' Disposição ao diálogo e interação ativa com a sociedade de
modo a sÍntonÍzar as atividades da Universidade com desafios,
anseios e necessidades assim identificados;

r' Responsabilidade ambiental e social global;
/ Políticas afirmativas de inclusão, por exemplo, mudanças no

vestibular sobre cotas sociais e raciais;
./ Criação de Conselhos Consultivos para a Universidade e para as

Unidades, com representantes do Estado e Sociedade Civi!

organizada;
/ Aumento da representação de funcionários e alunos nos órgãos

Colegiados da USP.

Gestão, transparência e responsabilidade Fiscal

,/ Descentralização da estrutura administrativa;
/ DimÍnuição da burocracia na gestão da Universidade;
r' Buscar o equilíbrio entre centralização e descentralização das

decisões sobre obras, investimentos e compras e níveis de

responsabilidade dos dirigentes;
/ Equídade na distribuição dos encargos docentes;
r' Valorização dos Departamentos como "lócus" de produção

acadêmica e não apenas como instância administrativa;
{ Não militarização dos "Campi";
/ Promover o trabalho decente, seguro e salubre no âmbíto da

Universidade, em todos os regimes de trabalho e formas de

contratação. Assegurar ambientes, processos, materiaís e

equipamentos de trabalho compatíveis com a preservação do

meio ambiente;
/ Planejamento da reposição de docentes e funcionários em

função de aposentadorlas;
{ Transparência no orçamento e na movimentação financeira da

Universidade e Unidades;
t Ampliação de vagas em cursos de graduação, particularmente

noturnos, assegurando gualidade e infraestrutura - condições

de trabalho;
./ Garantia de investimento orçamentário para permanência

discente;
,/ TreÍnamento continuado dos funcionários em todos os níveis da

USP;

2



{ Ampliar uso de tecnologia de informação para atividades
acadêmicas, para acompanhamento da execução orçamentária
e para a disponibilização de informações às comunidades por
sistemas de informação e comunicação adequados.

Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão, na Universidade

r' Equilíbrio e afticulação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão
organizado e gerenciado pela Direção das Unidades;

r' Articulação entre as várias comissões das Unidades e da
Reitoria;

/ Avaliação contínua e reestruturação curricular com a

paft¡cipação de alunos, docentes, funcionários e sociedade;
/ Ampliação da autonomia das revisões de estruturas curriculares

no âmbito das Unidades;
/ Criação e apoio de escritórios de suporte à Pesquisa nas

Unidades;
{ Promover uma extensão emancipadora, dialógica e não

assistencia lista ;
/ Planejar, implementar e apoiar medidas de valorização à

docência no ensino de graduação e nas atividades de cultura e

extensão.

3
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Resumo da 489'sessão ExtraordÍnária da congregação para Discussão de

Temas Referentes à Alteração do Estatuto da USP

24de abril de 201,4

A sessão foi aberta às 16hs pelo Senhor Diretor, Professor Adalberto Fazzio,

tendo ele elencado os três temas que seriam objeto de análise pela Congregação,

nominalmente,

1. Missão, Responsabilidade Social e Princípios da Universidade

2. Ensino, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária

3. Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal

Após a apresentação dos temas, a palavra foi aberta aos presentes, por ordem

de inscrição, Logo nas primeiras manifestações foi argumentado que, antes de discutir

esses temas especfficos, seria necessária uma discussão mais geral sobre nossa

concepção de universidade, princípios e fundamentos. Os alunos e funcionários

também manifestaram seu protesto diante do pequeno prazo dado para agendamento

desta sessão, o que não permitiu uma preparação adequada sobre os temas a serem

discutidos.

O Diretor respondeu que o prazo foi imposto pelo agendamento da próxima

reunião da CAECO, ern que as propostas das diferentes congregações sobre esses

temas deverão ser apresentadas, e lembrou que este é um primeiro levantamento das

questões relevantes para serem consideradas na alteração do Estatuto e que o

processo de discussões deverá ter várias interações ao longo deste ano. Em função da

necessidade de apresentarmos nossas considerações na reunião do CAECO,

determinou que as discussões se restringissem apenas aos temas propostos, seguindo

a ordem apresentada na convocação desta sessão.

Foi também distribuído, e parcialmente lido, um documento da ADUSP sobre o

tema, documento este baseado nas deliberações do Terceiro Congresso envolvendo as

representações das categorias, discente, docente e de funcionários, da USP.

Após algumas discussões sobre o caráter decisório das discussões sobre os

diferentes temas, ficou estabelecido que nenhuma proposta fosse apresentada como

representativa da opinião da maioria da Congregação e, quando houvesse opiniöes

divergentes, todas seriam mencionadas,

A seguir é apresentado um resumo das principais considerações sobre os

diferentes temas.

Missão. Resoonsabilidade Social e Princíoios da UnivefSidade



L. Houve uma ampla discussão se o caráter gratuito da universidade deveria ser
incluído logo nos Artigos 20 e 30 do Estatuto. Por exemplo, a redação do primeiro item
do artigo 20 ficaria

I - promover e desenvolver todos os formos de conhecimento, por meio do ensino
qrotuito e da pesquiso;

No entanto, alguns argumentaram que a questão da gratuidade do ensino deveria, ao

invés, ser incluída nos artigos específicos referentes a ensino, nominalmente, Artigos

59 e 60, enquanto que outros manifestaram a opinião de que a gratuidade do ensino é
um tema que necessita de uma discussão muito mais aprofundada, antes de se

considerar sua inserção no Estatuto De qualquer forma, é recomendação da

Congregação do IFUSP que este tema seja amplamente discutido.

2. Foi proposta a inclusão do tema lnovacão como uma das finalidades da

Universidade já no Artigo 20, cujo primeiro item ficaria

I - promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino, do

Artigo 6I, Parágrafo 20

Ensino, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária

L Foi argumentado que a discussão deste tema não pode ser feita sem considerar

também a questão da Estrutura Administrativa da Universidade, como, por exemplo, o

papel do Conselho de Graduação.

2. Os artigos referentes especificamente a Ensino foram discutidos em maior

detalhe e foi constatado que vários deles necessitam ser atualizados para incluir meios

alternativos de ingresso à universidade e de formação superior, gestão do vestibular,

supervisão de pós-graduação, colaborações internacionais, etc. Por exemplo, as

seguintes sugestões de modificações foram explicitadas

o Artigo 59, Parágrafo 10

(...) o curso de segundo grau ou equivalente e obtido classificação em concurso
vestibular elou equivalente. visam à habilitação (...)

¡ Artigo 59, Parágrafo 20

(...) de candidatos que tenham concluído cursos de graduação ou equivolente,
visam à obtenção (...)

o Artigo 6L, Parágrafo 20

O Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Graduação, estabelecerá

normas para o concurso vestibular (...)
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Artigo 61, Parágrafo 40

(...) convênios com outras entidades, nacionais ou internocionois. visando à

realização (...)

Artigo 68

(...) à graduação será expressa em "Unidades de Crédito", e parcelas de créditos

poderão ser cursodos em outrøs unidodes externos à USP.

o Artigo 69,

(...) um conjunto de atividades programadas, avançadas e individualizadas,

acompanhadas por orientador, e eventual supervisor, que incluem e privilegiam

(...)

¡ Artigo 69, Parágrafo 40

(,..) estiver matriculado, estágios supervisionødos, e, se necessário, de áreas

complementares.

3. Outro ponto díscutido brevemente sobre o tema ensino é se a questão de

Mestrados Profissionais e cursos de pós-graduação lotu sensu não deveriam ser

também menclonados no Estatuto

4. Quanto à pesquisa, após ter sido inicialmente argumentado que no Estatuto

atual aparentemente não há regulamentações específicas sobre Pesquisa e Extensão,

foi feita uma longa discussão sobre a legitimidade de realização de pesquisas com

cláusulas de sigilo, em particular as sujeitas a contratos empresariais e órgãos de

governo, na Universidade. Embora não se tenha chegado a uma posição consensual

sobre o assunto, a Congregação do IFUSP julga importante a consideração dessa

questão no novo estatuto.

Gestão. Transparência e Responsabilidade. Fisçal

A discussão sobre este tema foi mais sucinta. lnicialmente ficou estabelecido

que ela fosse restrita à questão de gestão financeira, O ponto mais importante foi

sobre a responsabilidade da COP sobre a elaboração e fiscalização da execução do

orçamento, em face à ampla liberdade que o estatuto atual delega ao Reitor para

transposição de recursos. A Congregação do IFUSP julga que este é um tema

extremamente importante que deve ser mais bem regulamentado no novo Estatuto.





A Congregação do Instituto de Química em 15 de maio de 2014 realizou umareunião abetta à comunidade IQ de discussão sobre Estrutura de poder e Governança nauSP, que teve como base 3 documentos criados po. G;;;; de Trabalhor indicados na 36la
HiTåÏ 

da congregação' o documento a seguir, contém as sugestões resultantes daquela

Autonomia Universitária
Necessidade de uma re-leitura do princípio da autonomia univer sitâria,ampliando os seuslimites naquilo que for justificável è aceiiável. Há dt;;;.ånsiderada a universidade comoum serviço público distinto, devido à sua missão, às suas características e necessidades.

levar à sinalização, ao poder regislativo, da necessida¿e ¿" argumas
na legislação de modo a permitir que a usp continue mantendo ecelênci¿ em suas atividadès científ,rcas, culturais e na formação derecursos humanos e lideranças altamente qualificadas. Principais pontos a serem tratados,neste ítem: a) Revisão de diversos procedimentos regirnantuir qu, .o.npõ;;;; concursospúblicos da caneita docente e dós servidores nãõ-docentes. b) Adoção de um RDC(Regime Diferenciado d:. c.ontratação), adaptand,o a lei ãe licitaçao e valores para asnecessidades das Universidades.

São Paulo, 20 de maio de 2014

Acentuar a atuação da Procuradoria Geral da USp (PG), ampliando o atendimento deconsultoria, assessoria e assistência jurídica às Unidades universitárias. A proposta doIQUSP é de que a PG possa expandir o universo de sua assessoria jurídica pois é primordialque a USP inicie um processo de levar ao legislativo questionamentos sobre procedimentos
legais que ferem a dinâmica das atividades unlversl tárias e que podem vir a comprometer aeficâcia das atividades fins

Responsabilidade Fiscal.

da Universidade

nos cursos de

, entretanto, é

l) Proposta de uma Controladoria do co, de caúúer independente do Reitor e da cop, coma missão de auditar, em tempo real, os gastos e recebimentos da universidade, bem como aexistência de uma controladoria em cada unidade da uSp.
2) Proposta de inclusão de um artigo no Estatuto da USp aos moldes da ,,Lei 

deResponsabilidade Fiscal", que defina ãs limites de utilização dos recursos destinados àuniversidade.
3)- Proposta de que..a usP indique representante para participar do conselho deAdministração e Fiscalização da São Þaulo Þrevidência I'srlr"v;.

Graduação
1) Revisão do processo de ingresso dos estudantes na usp. o ingresso
graduação da Universidade de São Paulo é feito por meio de vestibular

Hugo Armelin, paulo Sérgio Santos,
responsabilidade social e princípios da

anso Alves, Mauro Bertotti e Shaker
presidentes de Comissões Estatutárias
Marson) Tema: pesquisa, Ensino e



porcionar o ingresso excepcional de jovens
não participarcm da seriação escolar. A

;:iäi,lïj;
necessárias para o ensino universitário. 

empre as quali

ue o Co é responsável por fixar o número de
rio fazer constar em novo Estatuto que o
na USP deve ser definido com base na

financeiros disponíveis capazes de garantir a

Pós-Doutorando

Pesquisa,
tares, por
científica

outubro de 20ll). Sugerimos a inclusão decapítulo no Estatuto da USP que regulari.ze afigurado pós-doutorando como pesquisador eparte integrante da comunidade universit âria, iomregulamentação própria.
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A Universidade de São Paulo carrega a responsabilidade de formar milhares de jovens
profissionais, novos mestres e doutores a cada ano. Responde por grande parte da
pesquisa científica desenvolvida no país. Nas últimas décadas tem sido sinônimo de
excelência na formação técnica de recursos humanos e exportou doutores para todo o
sistema nacional de ensino superior, influenciando com seus métodos, práticas e filosofias
de direção, vivência e prática universitária todas as Universidades do Brasil.

Apesar disso, a USP ainda é uma das mais conservadoras - se não a mais - Universidades
em todo o território nacional. A estatuinte de 88 absorveu velhas práticas e preceitos da

época da ditadura e que serviram a interesses menos nobres até períodos recentes.

Nesse sentido, o Movimento "Unindo Forças pra fazer a diferença na USP" ressalta a

importância desse esforço de 'passar a USP a limpo', liderado pelo Reitor Zago e pelo

Conselho Universitário. Temos a oportunidade de fazer da USP um exemplo de

Universidade dedicada ao seu povo, especialmente à juventude, ao setor produtivo e aos

trabalhadores. E, acima de tudo, uma universidade que seja um poderoso instrumento do

desenvolvimento de nosso estado e de nosso país.

1) Princípios, Responsabilidade Social e Missão

Princípios - É importante que constem como princípios da Universidade de São Paulo,

além da autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial,

o compromisso com uma sociedade democrática, soberana, desenvolvida, com
participação popular e justiça social; a gratuidade do ensino e a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão; a promoção de valores democráticos e da cidadania; uso de

métodos de gestão democrática, part¡c¡pativa e transparente; valorização de iniciativas
capazes de promover avanços ao setor produtivo e aos serviços públicos; compromisso
com o desenvolvimento econômico socialmente justo e ambientalmente responsável;

integração no sistema nacional de ensino, considerando a realidade estadual.

Missão - A missão da Universidade deve ser a de oferecer, para a sociedade paulista e

brasileira, recursos humanos de alta qualidade nos diversos campos do conhecimento e

abrir novas fronteiras do conhecimento em apoio ao desenvolvimento do setor produtivo

e dos serviços públicos, ajudando a superar entraves ao desenvolvimento do estado e do

país, Esses recursos humanos devem ser formados sob preceitos éticos, valorizando as

ideias de nação, integração nacional e latino-americana, solidariedade internacional,
humanidade, ciência, inovação e empreendedorismo.

Autonomia - A autonomia universitária é um dos mais importantes institutos do

ordenamento jurídico brasileiro. A autonomia não quer dizer, entretanto, que a

Universidade é um território isolado do resto da Sociedade. Ao contrário, a autonomia
deve ser valorizada como instrumento que garante à comunidade acadêmica uma

interação diferenciada com a comunidade do entorno e com os interessados no ensino

público, em especial o setor produtivo, associações de usuários, unidades do serviço

público e outras formas de organização social. A autonomia deve ter como expressão

máxima a garantia de participação da comunidade acadêmica nas decisões e a não-

intervenção do governo estadual. Nesse sentido, destacamos como medida de inteira
justeza o fim da lista tríplice e a Eleição direta para a Administração Central da

Universidade, garantida a participação da sociedade civil interessada.



Regime Disciplinar - É importante atualizar o regime disciplinar da Universidade e, em
consonância, seu código de ética. Ambos documentos devem ser atual¡zados em termos
concretos e guardar estreita ligação, de forma que o regime disciplinar não seja um
instrumento de perseguição política nas mãos da Administração e o Código de Ética não

seja letra morta pelo corporativismo.

Relação com a Sociedade civil- Uma instituição pública da importância da USP não pode
se isolar do tecido social como tem acontecido. Além de abrir as suas portas para a

vivência saudável no Campus, a Universidade deve permitir que a Sociedade Civil

Organizada participe das suas decisões administrativas, como qualquer órgão público.

Além disso, é de vital importância a participação da Sociedade Civil nos colegiados com
função sindicantes, como no Conselho de Ética, por exemplo, reduzindo o ¡mpacto do
corporativismo nas sindicâncias.

Políticas de Expansão, Acesso e Permanência Estudantil - Como parte essencial da

estratégia de garantir a presença e integração de todos os setores sociais na Universidade,
as políticas de assistência devem ter atenção redobrada, com rubricas orçamentárias
próprias. Essas políticas devem ser encaradas como atividade-fim da Universidade, uma

vez que respondem à consecução dos seus princípios. Sem se desresponsabilizar com o
assunto, a Universidade poderá estabelecer convênios com outros órgãos públicos e/ou
provados para aumentar a oferta de Assistência estudantil. Por exemplo, a Universidade
poderá conveniar com órgãos da Habitação para a construção de moradias universitárias.

2l Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão Universitária

A Universidade de São Paulo deve basear-se na indissociabilidade e gratuidade das

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, promovendo e estimulando a

pesquisa científica e tecnológica, bem como a produção de pensamento original no campo

da ciência, da tecnologia, da arte, das letras e da filosofia, e colocando ao alcance da

sociedade, sob a forma de programas, projetos de extensão e cursos nos diversos graus, a

técnica, a cultura e o resultado das pesquisas que realizar.

Sob a inspíração de seus princípios, a Universidade de São Paulo deve estudar os

problemas sociais, econômicos e ambientais da sociedade paulista e brasileira, com o

propósito de apresentar soluções, garantindo a integração étnico-racial e social.

Também deverá valorizar, no processo de ensino, pesquisa, extensão, difusão cultural e

divulgação científica uma consciência ética, valorizando as ideias de nação, integração
nacional e latino-americana, solidariedade internacional, humanidade, ciência, inovação

e empreendedorismo.

3) Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal

Transparência - A Universidade de São Paulo e suas unidades administrativas deverão

adotar métodos de gestão compatíveis com a Lei ns12.527 de 1,8/71,f1,1,, garanTindo a

lisura e a possibilidade de análise pública da disponibilidade financeira e da execuçäo

orçamentária da Universidade.

Gestão Colegiada - As decisões deverão ser exaradas por conselho competente, garantida

a participação efetiva das quatro categorias da comunidade acadêmica (Servidores



Professores, servidores técnico-administrativos, Discentes de Graduação e Discentes de
Pós-Graduação).

Os conselhos gestores de quaisquer níveis serão responsáveis, civil e criminalmente, por

decisões contrárias à Lei e ao Estatuto.

Fundações - A administração das unidades e a administração central poderão contar com
fundações de apoio, desde que seus conselhos diretores/fiscais contem com a participação

das quatro categorias.

Fundações particulares que tenham fins lucrativos ou que prevejam distribuição de

haveres entre seus membros/dirigentes poderão exercer atividades na estrutura física da

Universidade desde que remunerem a unidade administrativa conforme tabela
previamente definida pela administração colegiada da unidade.

Associações privadas sem fins lucrativos, com finalidades acadêmicas, científicas, culturais
e de representação poderão ser isentas de custos, conforme decisão do colegiado.
Poderão, ainda, conforme decisão de ambos colegiados, receberem recursos da Fundação

de apoio.

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Vivência Universitária - Considerando o déficit
democrático acumulado pela história recente da Universidade, propomos a criação de uma

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Vivência Universitária, que seja capaz de responder
às demandas de acolhimento e permanência de Estudantes migrantes e imigrantes,
garantindo a convivência saudável no Campus e possibilitando a pluralidade na

composição social do corpo discente. Essa pró-reitoria deverá englobar as funções das

Superintendência de Assistência Estudantil e outras funções administrativas correlatas.

Gestão do Fundo de Reserva - Considerando os princípios da Administração Pública,

consideramos desnecessária a existência de um Fundo de Reserva sem fins específicos.

Eventuais fundos podem e devem ser criados com objetivos específicos e métodos de

gerenciamento definidos nos seus Regimentos próprios, por ocasião da sua composição. O

atual fundo de reserva deve ser incorporado ao Orçamento Unificado e suas sobras devem

compor o orçamento seguinte, observando-se as normas de Direito Financeiro Público

estipuladas pela Lei 4320/64 .

Composição do C.O e outros conselhos deliberativos - É preciso garantir, no mínimo, a

composição da LDB, que preconiza que a partic¡pação docente nunca será maior do que

70% na administração universitária. Também é preciso criar mecanismos que possibilitem

às unidades a eleição de representantes nos Conselhos Centrais sem acumular com as

funções de Direção/Administração da Unidade, garantindo que o Docente eleito tenha

mais tempo para se dedicar às funções docentes e não exclusivamente às funções

administrativas. (Paridade no CO?)

4l Eleição de Dirigentes

As práticas modernas de administração universitária incorporaram a ampla consulta e
participação da comunidade acadêmica na eleição de seus dirigentes. Um passo

importante foi dado com a consulta para a formação da Lista tríplice no processo eleição

passado, mas é preciso aprofundar a democracia interna de nossa Universidade. Nesse

sentido, defendemos que a eleição dos Dirigentes Centrais e das Unidades Administrativas



seja feita através de eleições livres, diretas e paritárias. Também defendemos a

flexibilização dos critérios para as candidaturas, de forma que qualquer docente, desde
que estável, possa se apresentar à comunidade acadêmica como candidato a Reitor. A

condução executiva da Universidade já é de exclusiva responsabilidade da categoria dos

servidores docentes e os atuais critérios de composição do colégio eleitoral não se

sustentam em nenhum argumento.

5) Natureza, atribuições e composição dos colegiados.

Para cada função executiva deve existir um órgão colegiado correlato, que partilhe das

responsabilidades da gestão. Nesses órgãos colegiados devem estar garantidas a

representação das quatro categorias. É preciso garantir flexibilidade na estrutura
administrativa de forma a não geral empecilhos para os cursos e unidades
interdisciplinares ou interunidades.

Representação Discente - A representação discente precisa ser estimulada como parte

fundamental da formação crítica e humanista, conforme os princípios da Universidade.
Nesse sentido, é importante que as eleições e as organizações discentes sejam estimuladas
e apoiadas pela Administração Central e pelas Unidades

6) Carreiras e Regimes de Trabalho.

As promoções na carreira docente não devem ser requisitos para o exercício de funções
administrativas. Considerando as especificidades de cada curso ou programa, é preciso

reorganizar o regime de dedicação exclusiva, fazendo-o funcionar. Em algumas áreas do

conhecimento é muito difícil - e as vezes indesejávell - a totalidade de docentes com

dedicação exclusiva. De toda a forma, o regime de dedicação exclusiva deve ser

comtemplado com atividades de ensino, pesquisa, extensão, difusão cultural e divulgação

científica

7l Autonomia e organização das unidades ou órgãos.

A Universidade de São Paulo, pelo seu gigantismo, constituiu-se como uma grande

Federação de Unidades Autônomas. É importante reforçar a autonomia administrativa e

orçamentária de cada Unidade, garantidos as diretrizes elaboradas pela Administração
Central. Cada Unidade autônoma deverá constituir Colegiados e estimular a participação

de todas as categorias.

8) Formas de deliberação

É importante o estímulo à deliberação colegiada, ainda que a direção executiva de cada

Unidade administrativa e da administração central comportem diversas decisões e
despachos od referendum. As linhas gerais da administração devem ser construídas

coletivamente e as decisões devem ser públicas e de fácil consulta.

Considerando a extensão territorial e a grandeza da Universidade de São Paulo, é de

extrema importância que a Universidade crie metodologias oficiais e auditáveis de

participação, consulta e deliberação à distância.

9) Ética na Universidade.



O código de ética precisa ser revisto à luz dos problemas cotidianos. É preocupante o índice
de evasão na graduação e a percepção (não existe índice oficial) sobre o adoecimento na
pós-graduação. São frequentes as reclamações junto às entidades estudantis por assédios
morais e sexuais por parte de professores. Uma regulamentação sobre o assunto, com
força punitiva, é de extrema relevância para que a Universidade se constitua em um

ambiente saudável de produção do conhecimento.



Os pós-graduandos do campus USP São Carlos responderam a seguinte

pergunta:

Quais são as regras do estatuto (ou regimento) do seu departamento (ou

da USP), que prejudicam sua vida acadêmica com relação a

financiamento e estrutura? *

Segue abaixo as primeiras respostas:

Financiamento: Falta de verba para material de bancada, deveríamos ter uma

verba para auxiliar o aluno na compra de alguns materiais (micropipeta,

suportes para tubos de ensaio, colunas etc) pois alguns materiais deveriam ser

individuais (não estão presentes no laboratório em maiores números).

O problema não são as regras, mas sim afalta de financiamento.

A dificuldade no aproveitamento de disciplinas excedentes cursadas no

mestrado da própria USP no Doutorado da mesma instituição. Com isso, cria-

se um problema ao aluno que buscou ir além no mestrado, e optou pelo

Doutorado posteriormente, já que as opções de disciplinas na sua

ërealdepartamento ficam reduzidas. Acredito que deveria haver, nesse caso,

um incentivo para que o tempo que seria gasto com disciplinas extras fosse

direcionado a produção de artigos, em especial para periódicos.

Má aplicação da verba disponível, ingerências na gestão da verba e falta

de prestação de contas da verba gasta e sobretudo gasto excessivo e sem

utilidade o que vem exaurindo a reserva da universidade como é

notoriamente sabido, a USP não está com dinheiro em caixa e o problema

não é a falta de verba e sim a má aplicação assim como a Fapesp.

O que mais aÍrapalha são os funcionários especialistas (técnicos) eu€,

especialmente no grupo de cristalogria do IFSC, quase não trabalham e não

tem nenhuma capacidade para exercer o trabalho proposto. Mas incrivelmente

as folhas de horários são preenchidas como se fossem funcionários

exemplares.



1)Promover apesquisa e a extensão de serviços à comunidade cobrando por

isso, como é o caso do Curso de Especializaçáo em Engenharia de Produção.

2) Exigir que o candidato a pós-graduando apresente um certif,rcado de inglês

no valor aproximado de R$250,00 na inscrição (e não após o processo

seletivo) e não oferecer uma alternativa gratuita.

3) Discordo da regra de paridade dos conselhos privilegiando professores

conforme a titulaçáo, por exemplo: setenta e cinco por cento dos Professores

titulares do Departamento, assegurado um mínimo de cinco; cinquenta por

cento dos Professores Associados do Departamento, assegurado um mínimo

de quatro; vinte e cinco por cento dos Professores Doutores do Departamento,

assegurado um mínimo de três; dez por cento dos Assistentes do

Departamento, assegurado um mínimo de um; um auxiliar de ensino; a

representação discente, equivalente a dez por cento do número de membros

docentes do Conselho, assegurada a representação mínima de um estudante de

graduação.

4) Deve ampliar o número de disciplinas ofertadas na pós de acordo com as

linhas de pesquisa. Hoje, elas são insuficientes e o aluno acaba cumprindo

crédito por obrigação e não é motivado a estudar temas relativos a sua área.

5) Admissão de aluno em vaga do programa com professor que não possui

conhecimento para orientá-lo após seu projeto ser aprovado em processo

seletivo.

6) Falta de garantia de espaço para a secretaria acadêmica.

7) Ampliar número de bolsas de estudos, ainda há alunos estudando sem

bolsa.

8) Assinar e carta de direitos dos pós-graduandos aprovada em congresso

nacional em apoio aos seus direitos.

9) Estabelecer um código de ética e uma comissão de ética no próprio

departamento para evitar entre outros, assédio moral.

10) Promover a qualidade na pesquisa apoiando o retorno àTaxa de bancada,



bolsa para defesa, bolsa 13o, adicional de periculosidade e salubridade e

contribuição previdenciária dos bolsistas.

11) Apoiar a revisão dos critérios de produtividade do CNPq e CAPES e

12) Levar em conta os aspectos qualitativos da produção acadêmica

13) Disponibilizar programas computacionais de plágio a todos

14) Adotar programas computacionais livres e não pagos, e incentivar sua

produção.

15) Promover avaliação do programa, de professores e orientadores pelos

alunos e sociedade.

16) Apoiar o afastamento de alunos por motivos de saúde mediante

apresentação de atestado médico acarcetando em ampliação do prazo de

defesa para conclusão por tempo equivalente ao afastamento, bem como

licença maternidade e paternidade.

17) Ter garantia de assistência pública de saúde no campus com ampla

especialidade.

18) Garantir a peÍnanência estudantil por meio de moradia gratuita aos pós-

graduandos.

19) Acesso a flrnanciamento para eventos científicos e publicação de

periódicos disponível a todos.

20) Acesso ao restaurante universitário, inclusive às mães e pais com hlhos

menores de idade.

2l) Passe livre estudantil inter campi.

22) Garantia à creche da universidade.

23) Garantia de acumulo da bolsa com vínculo empregatício.

24) Garantir a representação discente.

25) Apoiar a data base aos pós-graduandos.

26) Reajuste anual dataxa de bancada, bem como das bolsas.

Nada a declarar sobre a estrutura do departamento.

Em relação ao financiamento, posso citar o processo para adquirir verbas para



congressos. As despesas com a viagem são reembolsadas ao Pós-graduando

quando o mesmo apresenta as NFs. Nem todos os alunos possuem condições

financeiras para arcar com as despesas e pode ocorrer a impossibilidade de

participar de algum congresso.

Acredito que a burocracia necessáriapara adquirir bens patrimoniados para os

laboratórios de estudo da pós-graduação, tais como monitores, cadeiras, etc.

No laboratório existem 3 técnicos e NENHUM, ABSOLUTAMENTE

nenhum cumpre as 8 horas de trabalhos diários estabelecidos pela USP para

qualquer funcionário, além de não realizarem seus deveres básicos que

ajudariam os alunos nas suas atividades dos projetos de pós-graduação.

Deveria existir algum meio, ou alguém para fiscaliza1 pontos eletrônicos

talvez, pq os professores com seus afazeres administrativos não tem tempo

para fiscalizar e os prejudicados são os alunos q ficam de mãos atadas!!!

Quanto à estrutura, a não obrigatoriedade de haver uma sala de recursos para

a pós-graduação (com computadores, impressoras, scanners, perfuradores,

espirais etc.) prejudica as atividades fins da pós-graduação. A existência

destes recursos deveria ser garantida de modo regimental. Lembremos

também que a CAPES, entre os critérios adotados em sua avaliação dos

programas de pós-graduação, se refere à disponibilidade destes recursos.

No IQSC, unidade em que estou matriculado, havia uma sala completa

disponível para o uso da pós-graduação. No entanto, devido à ausência total

de um planejamento e de uma visão de totalidade, esta sala precisou ser

desfeita para sediar o laboratório de um professor ingressante. O Regimento

Geral (e não apenas o regimento da pós-graduação) deveria garantir que

novos docentes só fossem contratados se estivesse garantido um espaço fisico

suficiente para recebê-lo. No caso comentado, isto não foi observado, e o

primeiro elo a ser afetado por esta falta de planejamento foram os alunos da

pós-graduação.

Roberta S. G. da Silva
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pRoposrAs DA cop DE MUDANçA NO ESTATUTO DA UNTVERSTDADE DE SÃO PAUTO

Essas propostas foram discutidas no âmbito da Comissão de Orçamento e

Patrimônio da USP, entre fevereiro e maio de 20L4, a fim de colaborar com o CAECO nos

esforços de melhoria da Governança na USP.

A maioria dos pontos obteve consenso na Comissão, mas alguns pontos foram

polêmicos. Para que o processo não fosse subtraído da diversidade e riqueza optou-se por

externar, para o processo da USP, todas essas diferenças e discordâncias, de forma que a

comunidade da USP possa se manifestar no futuro.

Os pontos polêmicos estão em negrito: são necessários pela percepção, hoje, de que

a COP é competente para uma análise de mérito, mas que há uma expectativa do Co de

acompanhamento de contas e de elaboração técnica de orçamentos plurianuais, que deveriam

ser efetuados de forma técnica, e que hoje, como no passado, são efetuados pela CODAGE,

órgão ligado a administração central e, portanto, dependente dessa.

As propostas partem de conceitos diferentes sobre a função das Comissöes

assessoras do Co, sendo:

lel que o processo de indicação dos membros da COP deverio continuar da mesma

forma, uma vez que cabe ao Conselho Universitário o escolha dos seus

membros e a responsabilidade pelo composição do Comissão, e nesse caso o

ideio é de que o COP, bem como as Comissões ossessoros do Co, fossem

compostas por membros do Co e fizessem a análise previo de mérito dos

questões a serem analisadas e não uma análise técnica que deveria ser

efetuada por órgãos especiolizados da Reitorio.

2e) que deveria haver nas Comissões assessoras do Co, uma análise técnica e não

somente de mérito, e assim entre seus membros obrigotoriamente olguns

deveriam ter atuação como professores especializados na área da Comissdo:

no caso da COP, nas escolos de negócios do USP.

Este debate espelha diferentes posiçöes, em função de diferentes concepções do

papel das Comissões do Co, e em particular da COP.

Uma permeada pela lógica da análise de mérito, onde a composição seria dada por

professores representantes do Co, que elaborariam uma analise inicial de mérito para o Co. A

crítica a essa posição é que a análisetécnica poderia não existir ou ficar dependente de órgãos

da administração central, que espelham os interesses do Reitor em exercício.

A outra, permeada por uma lógica de que seria necessário uma analise também

técnica que poderia ser dada por professores especializados da USP e, nesse caso, a presença

de professores das escolas de negócios na COP, em alguma proporção fixa, seria necessária. A

crítica a essa argumentação é de que essa solução não garantiria que os professores oriundos

das escolas de negócios fossem também especializados na área de atuação da comissão.

1.



Há ainda uma terceira argumentação de que essas Comissöes poderiam contar com

professores e profissionais da USP, não membros do CO, e, assim, parte delas poderia ser

composta por membros do Co (% do numero de membros e representando as 3 grandes áreas

de conhecimento: Biológicas, Engenharias e Ciências Sociais), e parte (% do número) composta

por professores convidados e/ou funcionários convidados (não membros do Co), escolhidos

pela COP e referendados pelo Co, isto é, professores ou profissionais de relevante expertise

para a área, como no caso da COP convidados professores especializados em controladoria ou

contas públicas ou orçamento, e/ou funcionários, como algum Assistente Financeiro de

reconhecida competência, A crítica a essa posição seria a composição da comissão por

membros externos.

Assim encaminhamos a nossa contribuição na esperança que esse salutar debate, no

futuro, possa indicar os anseios de toda a comunidade da USP.

Atenciosamente,

SIGISM UNDO BIALOSKORSKI N ETO

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - Diretoria

GERALDO ROBERTO MARTINS DA COSTA (Suplente da Presidência)

Escola de Engenharia de São Carlos - Diretoria
DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ

Escola de Enfermagem - Diretoria
FREDERICO PEREIRA BRANDINI

lnstituto Oceanográfico - Diretoria
GERSON APARECIDO YUKIO TOMANARI

lnstituto de Psicologia - Diretoria
LAERTE SODRÉ JÚNIOR

lnstituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - Diretoria
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pRoposrAs DA cop DE MUDANçA NO ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Artigo 16
O Conselho Universitário é o órgão máximo

da USP, com funções normativas e de
planejamento, cabendo-lhe estabelecer a

politica geral da Universidade para a

consecução de seus objetivos.
1 - traçar as diretrizes da Universidade e
supervisionar a sua execuQão;
2 - estabelecer, periodicamente, as diretrizes de
planejamento geral da Universidade, nelas
compreendidas as de carâIer orçamentário, para
atendimento de seus objetivos, identificando as
metas e as formas de alcançá-las;

2 - estabelecer, periodicamente, as diretrizes de
planejamento geral da Universidade, nelas
compreendidas as de carâter orçamentário, para
atendimento de seus objetivos, identificando
também um plano plurianual com metas e as
formas de alcancá-las;

3 - planejar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento de todas as atividades da
Universidade, provendo meios para seu
a oe rfeicoamento:
4 - fixar anualmente o número de vagas para o
concurso vestibular:
5 - elaborar e emendar o Regimento Geral da
Universidade;
6 - aprovar os Regimentos dos Conselhos
Centrais, das Unidades e dos Museus; (alterado
oela Resolucão no 5900/2010)
7 - aprovar outros Regimentos específicos,
elaborados pelas suas Comissões, paÊ as
atividades universitárias que, a seu critério, ainda
não estejam regulamentadas nos termos deste
Estatuto:
I - emendar o presente Estatuto por aprovação de
dois terÇos da totalidade de seus membros;
9 - homologar as indicações de Pró-Reitores feitas
oelo Reitor:

10 - aprovar o orçamento da Universidade
elaborado pela Comissão de Orçamento e
Patrimônio; e apreciar: a) anualmente os relatórios
de auditoria interna, e b) trimestralmente relatórios
de execucão orcamentária.

10 - aprovar o orçamento da
elaborado pela Comissão de
Patrimônio;

Universidade
Orçamento e

11 - deliberar sobre a criação de cargos de
Professor Doutor e de Professor Titular;
12 - conferir títulos de Doutor honons causa e de
Professor Emérito, prêmios e outras dignidades
universitárias:
13 - deliberar, por dois terços da totalidade de
seus membros, sobre a criação, incorporação e
extinção de Unidades, Museus, órgãos de
lntegraÇão, exceto os Núcleos de Apoio, e órgãos
Complementares; (alterado pela Resolucão no

5928/201 I )
14 - deliberar sobre a alienação do patrimônio
imóvel da USP, sendo, neste caso, necessário voto
favorável de dois tercos de seus membros;
15 - exercer quaisquer outras atribuições,
decorrentes de Lei, deste Estatuto, bem como do
Reqimento Geral, em matéria de sua competência.
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Artigo 19
São Comissöes Permanentes do Conselho

Universitário

il-
Comissão de Legislaçáo e Recursos
Comissão de Orçamento e
Patrimônio
Comissão de Atividades Acadêmicasill-

Paragrafo 1 - As comissões são constituídas por
sete membros, sendo seis docentes e um
representante discente, todos integrantes do
Conselho Universitário.

Paragrafo I - As comissöes são constituídas por

nove membros. sendo sete docentes. um
representante discente. e um representante de
funcionários, todos inteqrantes do Conselho
Universitário.

Paraqrafo 2 la) - No caso da Comissáo de
Orçamento e Patrimônio, por ser essa específlca e
em funcão da sua resoonsabilidade. essa deverá
ser constituÍda por no mínimo 1/3 dos membros
docentes esÞecialistas no assunto oriundos das
escolas de economia, administração e contabilidade
e membros do Conselho Universitário.

Parasrafo 2 (b) - No caso da Comissão de
Oroamento e Patrimônio, por ser essa esDecífica e
em função da sua responsabilidade, essa deverá
ser constituída Þor no mínimo por 3 dos membros
docentes e membros do Conselho Universitário,
representativos das 3 qrandes áreas de
conhecimento, um reÞresentante do coroo discente
e um representante do coroo funcional, e

comolementada por 4 membros convidados de
professores e/ou funcionários. esoecialistas no
assunto indicados pela COP e referendados no CO.

Paragrafo Unico - As comissões são constituídas
por sete membros, sendo seis docentes e um
representante discente, todos integrantes do
Conselho Universitário.
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Artigo 22
Compete ainda à Comissão de Orçamento e

Patrimônio
| - elaborar a proposta de plano plurianual de
investimentos, e do orçamento-programa da USP,
respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho
Universitário.

I - elaborar a proposta do orçamento-programa
da USP, respeitadas as diretrizes fixadas pelo
Conselho Universitário;

ll - deliberar sobre propostas de
modificação e extinção de
administrativas:

criação,
funções

lll - deliberar sobre aceitação de legados e
doacões feitos à USP, quando clausulados;
lV - deliberar sobre pedidos de transposição e
suplementação de verbas;

"Att22 - Compete ainda à Comissão de Orçamento e
Patrimônio: ...V - deliberar sobre acordos entre a
USP, suas Unidades, Museus, órgäos de lntegração,
órgãos Complementares e entidades ofìciais ou
particulares: somente nos casos que esses
impliquem em transferências orcamentárias e/ou
cessão de oatrimônio da universidade(NR)"

V - deliberar sobre acordos entre a USP, suas
Unidades, Museus, órgãos de lntegraçáo, órgãos
Complementares e entidades oficiais ou
particulares; (alterado
seoo/201 0)

pe la Resolucão no

Artigo 60 - O inciso V do art 22 passa a ter a
seguinte redação:"Art 22 - Compete ainda à
Comissão de Orçamento e Patrimônio: ...V -
deliberar sobre acordos entre a USP, suas
Unidades, Museus, órgãos de lntegração, órgãos
Complementares e entidades oficiais ou
particulares; (NR)"

Vl - deliberar sobre propostas de criação,
modificação e extinção de órgãos
administrativos.

Vll - acompanhar a execução orçamentária trimestral
da universidade, emitindo parecer a ser apreciado
pelo conselho Universitário, e disponibilizar essas
informacões de forma a qarantir a transparência.
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Art ....Compete a Controladoria da USP

Art I A Controladoria da USP será composta por
funcionários da USP, das diversas unidades e
órgãos, e será criada e normatizada por ato
específico do Reitor
Art 2 A Controladoria da USP será um órgão
técnico independente, que responderá diretamente
ao Conselho Universitário. e terá como atribuicöes:
| - desenvolver os trabalhos de Controladoria no
âmbito da Universidade de São Paulo
ll - acompanhar e promover auditorias internas
periódicas na universidade
Paragrafo único - a Controladoria da Universidade
de São Paulo será responsável tecnicamente pelo
controle da execução orçamentária no âmbito de
todas as unidades executoras, bem como, pela
execução da Auditoria lnterna e monitorar os
termos de responsabilidade fìscal dos dirigentes e
Assistentes Financeiros da USP.
Art 3 A Controladoria da USP será presidida por
Professor ou Funcionário, desde que seja
profissional daárea com relevante experiência no
assunto.
l- O presidente da Controladoria da USP será
escolhido pelo CO
ll- Os membros da Controladoria da USP serão
escolhidos pelo seu Presidente e referendados pelo
co.
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Atligo 42
Ao Reitor compete:

Paragrafo único- E facultado ao Reitor
delegar ao Vice-reitor atribuições constantes
do presente artigo.

Paragrafo primeiro - E facultado ao Reitor delegar ao
Vice-reitor atribuições constantes do presente artigo.

Paraqrafo sequndo - Nomear o coordenador da
CODAGE. sendo esse um executivo ou servidor docente
da USP de reconhecida comoetência orofissíonal.
experiência e especialização na área econômica.
administrativa, contábil e orçamentária, dos ouadros de
suas escolas de neqócios.

Comrssão e há dois argumentos conflitantes:
a) Que o Reitor deveria ser independente para

indicar na CODAGE a pessoa quem ele deseje
b) Que a CODAGE deveria ser técnica

obrigatoriamente - a fim de profissionalizar as
atividades na USP.
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SUGESTÃO 1

Gostaria de apresentar algumas propostas:

Gestão:

1) Elaboração de estudos visando a unificação dos diversos setores de

cada campi, reduzindo Chefias, Equipamentos, etc, a saber: Convênios,

Veículos, Compras, Manutenção Predial, Informática, Comunicação, etc.

2) Revisão de cada contrato de terceirizados, pois, observa-se excesso de

pessoal e equipamento em determinados locais e falta em outros, exemplo:

concentração de vigias, veículos alugados, viagens com o mesmo destino

partindo do mesmo campi em caffos diferentes, etc.

3) Redução de Folha de Pagamento

3.1. Implantação de PDV - Plano de Demissão Voluntária;

3.2. Oferta de Complementação Salarial (metade do atual salário) aos estáveis

de 88, mediante o imediato desligamento, economizando para USP, décimos

terceiros, férias, inss, fgts.

Freid Artur - IQSC



SUGESTÃO 2

Minha sugestão é que se coloque no estatuto a obrigatoriedade da

transparência orçamentátria dentro da USP. E para que isso aconteça, que

seja criado um portal de transparência acessível e aberto a todos, onde se

exponha todos os gastos e o orçamento (anual e mensal) da USP, bem

como os salários de todas as categorias.

Livia Porto Zocco



SUGESTÃO 3

Um ponto que creio ser importante discutir-se acerca da governança na USP

diz respeito à ascensão na carreira docente. Se a USP quer se modernizar e

atingir metas de internacionalização transparentes, deveria permitir aos seus

docentes chegarem ao último estágio da carreira - a de Professor Pleno (ou

full professor) - por mérito e não por concursos seletivos com um gargalo

estreito que, em geral, cria enormes sequelas nos departamentos, muitos

dos quais abarrotados de professores associados sêniores que a muito já

deveriam ser titulares (ou full professores) por mérito cientifico-acadêmico.

A nova receita, de ascensão horizontal (1, ll e lll), aliviou essa tensão no

gargalo, mas apenas empurrou o problema para mais adiante.

Creio que seja hora de rediscutir essa questão.

Elisabete de Gouveia Dal Pino (docente IAG)



SUGESTÃO 4

Sou do IFSC e existem algumas disciplinas que são obrigatórias. Nada contra

isto, não fosse o fato de que algumas delas serem específicas demais. Por

exemplo, no caso do mestrado, alguém trabalhando com gravitação, por

exemplo, necessariamente será forçado a fazer disciplinas relacionados a

estado sólido, não necessárias a especializaçäo escolhida pelo estudante. Uma

maior flexibilização destas norrnas, deixando a decisão de quais disciplinas

são obrigatórias a cargo do orientador, estaria mais alinhado com o espírito da

pós-graduação como uma especialização. Abaixo, a inica referência que

achei à norma em questão:

htto ://www. ifsc.usp. brlpos gradu acao I imases/stories/odf/Matricula Basica 22

nov2013.odf

Do regimento não fui prejudicado, mas em relação ao f,tnanciamento, eu tive

uma verba da pró-reitoria aprovada e mandaram o dinheiro para o instituto,

tive que pagar as despesas do meu bolso e o instituto está me enrolando para

ressarc1r.



SUGESTAO 5

Meu departamento: Engenharia Elétrica. Algumas regras que prejudicam ou

difìcultam a vida do estudante de pós-graduação no meu departamento:

1. A solicitação de verba junto ao departamento para participação em eventos

científicos.
(1a) O valor disponibilizado máximo de RS 6.000,00, ou R$ 3.000,00 para os

não bolsistas, muitas vezes não é suficiente, dependendo dos custos de

inscrição do evento e do local onde será realizado, desestimulando os

estudantes a submeterem trabalhos para eventos científicos em locais e/ou

eventos cujos custos serão mais elevados, mesmo que sejam eventos de

renome internacional.

(1b) O reembolso só é dado parc3 diárias, sendo que congressos e/ou outros

eventos científicos geralmente duram de 3 a 5 dias. Além disso, o
palestrantelparticipante deve estar pelo menos com um dia de antecedência ao

evento na cidade onde será,realizado.

(1c) Existe um regulamento que exige que todos os dados nas notas fiscais

estejam no nome do COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS e que

sejam todas assinadas e carimbadas. Isto muitas vezes é inviável, em especial

para congressos internacionais. Assim, esta medida acartela em prejuízo para

os alunos que não conseguem o devido reembolso para as notas fiscais que

não foram devidamente assinadas e carimbadas, além de serem um transtorno

para a obtenção.

2. O cancelamento do pedido de verba pela pró-reitoria para participação em

eventos científicos.

3. Eu sou aluno bolsista CAPES, mas tenho muitas colegas de doutorado

bastante competentes mas que nem bolsa possuem. E, por conhecimento de

causa, suspeito que o número de bolsas de mestrado/doutorado talvez pudesse

ser um pouco maior, principalmente quando nos referimos a maior instituição

de ensino superior deste país, em um programa que atualmente possui

conceito 7 da CAPES.

4. Deixo como SUGESTÃ.O: Seria interessante haver uma grá'Jitca da USP

para impressão de posters, teses e dissertações. Já vi, em muitos casos, teses



e/ou dissertações sendo impressas por estudantes, e, por falta de experiência

talvez, saírem com erros de impressão de quaisquer naturezas (problemas na

impressora do laboratório, falta de cartucho de tinta, erro de conf,rguração,

etc.), necessitando que houvesse reimpressão de várias cópias destes

documentos (qre atingem cerca de 200 páginas, e 5 cópias, quando

doutorado), o que se torna um desperdício muito grande quando nos referimos

a uma instituição do porte da USP. 2. O cancelamento do pedido de verba

pela pró-reitoria para participação em eventos cientíhcos.

3. Eu sou aluno bolsista CAPES, mas tenho muitas colegas de doutorado

bastante competentes mas que nem bolsa possuem. E, por conhecimento de

causa, suspeito que o número de bolsas de mestrado/doutorado talvez pudesse

ser um pouco maior, principalmente quando nos referimos a maior instituição

de ensino superior deste país, em um programa que atualmente possui

conceito 7 da CAPES.

4. Deixo como SUGESTÃO: Seria interessante haver uma grâfica da USP

para impressão de posters, teses e dissertações. Jâ vi, em muitos casos, teses

e/ou dissertações sendo impressas por estudantes, e, por falta de experiência

Talvez, saírem com erros de impressão de quaisquer naturezas (problemas na

impressora do laboratório, falta de cartucho de tinta, erro de configuração,

etc.), necessitando que houvesse reimpressão de várias cópias destes

documentos (q,re atingem cerca de 200 páginas, e 5 cópias, quando

doutorado), o que se torna um desperdício muito grande quando nos referimos

a uma instituição do porte da USP.

Departamento de Bioengenharia fecha após as 18h. Todas as salas, estrutura ,

laboratórios tem que ser fechados no mesmo horário. Absurdo!!!

Estrutura bem fechada para financiamento, ou seja, financiamento apenas

previsto qdo o aluno pretende apresentar trabalho em evento. Não está

previsto auxílio para reuniões científicas, fóruns de discussão ou até mesmo

cursos de capacitaçäo, todos pertinentes a formação de recursos humanos que

somos.




