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Proposta de tema para discussão pelo CO

Canais ascendentes p ara comunicøção

Explicação

Nossa comunidade dispõe de meios para ser ouvida na administração central. As
ouvidorias, os FaIe Conosco dos sítios eletrônicos das Pró-Reitorias u u, urporådicas consultas
às Congregações são exemplos. Infelizmente, por serem eskeitos demaù, esses e os outros
canais institucionais se converteram em gargalos que bloqueiam a comunicação entre a baseda Universidade e o topo. Como consequência, àocentes, servidores técnicos e
administrativos e estudantes se sentem alijadoi do sistema decisório, o qual na prática se
confunde com a estrutura administrativa¿ e o dia da eleição do Reitor puåru " ,",
importantíssimo porque é o único momento em que as kincheiras podem ter vo).

A govemança precisa ser melhorada, e isso significa trazer a comunidade para dentro dela.
Precisamos de instrumentos para auscultar os doutores recém-contratados, os formandos e
os assistentes administrativos que recebem os calouros no dia da matrícula. Trata-se de uma
tarefa complexa. Para melhor situá-la, apresentarei a seguir três ilustrações: uma boa
governança/ uma tentativa mal-sucedida de melhorar nossa governança e um contra-
exemplo bem conhecido.

Boa gusernança. A Diretoria Científica da FAPESP tem muita credibilidade porque sua
governança inclui dois componentes enraizados na comunidade cientÍfica: (i) o, 

"rr"rror",ad hoc, cuja opinião sobre as propostas de pesquisa e sobre os pedidos de reconsideração é
religiosamente respeitada pelo pessoal interno responsávei pelas decisões; e (iiJ os
coordenadores de área, que vivem no ambiente acadêmico e sobe* a Rua pio XI apenas
uma vez Por semana para ajudar na tomada de decisões e conduzir ao Diretor CienHfico as
preocupações e as sugestões que recebem de seus colegas no dia-a-dia.
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Mal suceclidø. Há pouco mais de dez anos, Preocupada com queixas contra a atuação das

numerosas Fundações de Apoio, a administração central da USP resolveu constituir um

grupo de trabalhó para diãcudr o assunto e elaborar um relatório que subsidiaria a

discussão do tema no Conselho universitário. o gruPo foi composto Por quarenta membros:

representantes de Congregações, dos estudantes, clos servidores técnicos e administrafivos,

das Fundações e da eõUãp. Todo o t'abalho, ao longo de mais de um ano, foi amplamente

divulgado e acabou Por gerar um relatório de maioria e outro de minoria' Não obstante o

resultado concreto, á tentativa foi mal sucedida, Porque os esfudantes impediram que o

Conselho Universitário discutisse os relatórios'

Contra-exemplo. Na última décad,a, reformas estatutárias de capital importância - criação de

I-lnidades e mudanças na carreira docente, entre outras - foram aprovadas pe,lo Conselho

I-iniversitária com base em propostas elaboradas por Pequenas comissões' É cedo para

avaliar as consequências de tãis decisões, mas as evidências indicam que a participação da

comunidade teria produzido estruturas muito mais robustas.

Nenhuma dessas ilustrações oferece um modelo em que a universidade possa basear-se

para construir boas vias de comunicação, mas elas são instnitivas. senão, vejamos' o
äonha-exemplo mostra como estamos longe da boa governança' Do exemplo do grlpo de

frabalho FundaçOes tiramos d.uas conclusões: Por um lado, vemos que um conjunto

relativamente grande e heterogêneo consegue chegar a conclusões concretas' e pelo outro'

que medida 
" 

old ho, são ineficaães; para ,urãIr". problemas de grande porte, precisamos de

instrumentos permanentes. E a govemança da FAPESP nos ensina que capilaridade é

importante e que respeitar o pensamento de quem não tem mandato é indispensável'

os veículos de comunicação à disposição da comunidade foram construídos Para suPerar

pequenas dificuldades. Para enfrentar os enormes problemas que a cercam e poder planejar

seu futuro, a USP precisa criar canais institucionais de banda larga, uma tarefa que exige boa

vontade, muita reilexão e criatividade. O Co tem a sua frente um desafio que testará a sua

capacidade de trabalho.
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