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Em 2014, a Unifesp completará duas décadas de 
existência construída sobre o solo fecundo da experiên-
cia aportada pela Escola Paulista de Medicina, que este 
ano comemorou o seu 80º aniversário. Não faltaram 
desafios, em particular nos últimos oito anos, quando 
tivemos que responder a inúmeras demandas geradas 
pelo processo acelerado de expansão. É chegado o 
momento de avaliarmos tudo o que foi construído até 
agora, com o objetivo de sedimentar os nossos acertos, 
corrigir os nossos eventuais equívocos e estabelecer no-
vas metas, rumo à conquista da universidade que que-
remos. Em uma palavra, trata-se, agora, de organizar 
o I Congresso da Unifesp, cuja realização foi aprovada 
pelo Conselho Universitário (Consu) de outubro.

Em 2006, as entidades representativas da comu-
nidade unifespiana  organizaram um congresso, cuja 
pauta central teve como foco o processo de expansão:  a 
democratização das instâncias universitárias, levando-
-se em conta a instalação e o funcionamento dos novos 
campi, e a questão premente do processo de privati-
zação do ensino no Brasil. O cenário contemporâneo, 
obviamente, é outro – embora muitas das questões de 
fundo ainda se mantenham no horizonte.

O I Congresso deve encarar os desafios colocados 
hoje para a Unifesp. Já temos uma boa indicação de 
quais são eles, graças, em grande parte, às audiências 
públicas realizadas em 2013, como instrumento de in-
terlocução da Reitoria com a comunidade universitária. 
De um ponto de vista imediato, as audiências permiti-
ram detectar e organizar as demandas dos segmentos e 
dos campi; em termos estratégicos, ofereceram também 
um eixo condutor para as negociações da Reitoria com 
o Ministério da Educação. 

Caberá ao I Congresso aprofundar as discussões e Soraya Smaili
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aprovar diretrizes gerais que orientarão a vida univer-
sitária no próximo período, incluindo um conjunto de 
indicações para nortear a gestão da universidade e a re-
forma do Estatuto e do Regimento Geral. Para realizar o 
evento, o Consu aprovou a formação de uma comissão 
paritária (dois estudantes, dois técnicos administrativos 
e dois docentes) que, juntamente com membros da 
Reitoria, deverá elaborar um modelo de organização 
que contemple, entre outros pontos: a apresentação do 
objetivo e tema; os critérios para eleição e determinação 
do número de delegados oriundos dos três segmentos 
que compõem a universidade; a data, duração e forma-
to. Esse modelo será novamente apresentado ao Consu 
para discussão e aprovação. 

Em princípio, os delegados serão eleitos com base 
em propostas representativas das mais diferentes po-
sições existentes na universidade. Caberá à comissão 
organizadora prever os meios de assegurar que todas 
as propostas sejam democraticamente divulgadas, de 
modo que, ao final do congresso, possa ser elaborada 
uma síntese fiel das aspirações de nossa comunidade. 
Acreditamos firmemente que a importância dos temas 
a serem analisados e a forma democrática de organi-
zação incentivarão toda a comunidade universitária 
a participar das discussões que antecederão a eleição 
dos delegados. 

Portanto, esta gestão amplia os meios de participa-
ção democrática e paritária, evidenciando o compro-
metimento com os interesses públicos da universidade.
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Universidades revelam dificuldades para aderir a programas do MEC
Falta de recursos e problemas operacionais restringem aplicação de projetos como o Programa de Bolsa Permanência 

Pedro Orlandi

Enquanto o Ministério da Educação (MEC) de-
senvolve políticas públicas que dependem da colabo-
ração das universidades para serem executadas, estas 
alegam dificuldades para atender às solicitações feitas 
pelo governo federal. Impasses de ordem financeira e 
operacional emperram a implementação de projetos 
de diversos perfis, incluindo os destinados à assistência 
estudantil.

A falta de recursos humanos e a agilidade exigida 
pelo MEC são alguns dos problemas enfrentados 
pelas instituições de ensino. “Em alguns programas, 
o tempo de implementação solicitado pelo ministério 
é muito curto, e o problema é agravado pelo pequeno 
número de técnicos administrativos, principal gargalo 
das universidades federais”, relata a coordenadora de 
Imprensa da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
professora Silvana Pereira. “Não há pessoal disponível 
na universidade para dar conta do acréscimo de traba-
lho que [os projetos] acarretam”, confirma o pró-reitor 
de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), professor Sérgio Franco.

Para Joel Pereira Felipe, pró-reitor de Assuntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), em São Paulo, a questão 
orçamentária também é um problema. “Os recursos 
disponibilizados são insuficientes para a recepção e 
a permanência dos estudantes de mais baixa renda”, 
pondera ele.

O secretário-executivo da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Gustavo Balduíno, preferiu não responder 
às perguntas da reportagem. Porém, em entrevista ao 
portal IG, em setembro, ele reconheceu a dificuldade 
na execução das ações. “A vontade das universidades 
para colaborar é real, mas os meios não são apropria-
dos. Sinto que a disposição dessas instituições está no 
limite”, disse à época.

PBP segue como principal alvo de críticas
No Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (Fonaprace), que ocorreu 
em Florianópolis entre os dias 6 e 8 de novembro, do-
centes de instituições de todo o país levantaram proble-
mas que vêm encontrando para aplicar o Programa de 
Bolsa Permanência (PBP), lançado em maio deste ano. 

“As críticas se dividem em questões operacionais. 
Muitas coisas não funcionam no site, no cartão, no 
pagamento, na comunicação com o MEC, e isso é 
unânime”, diz a pró-reitora de Assuntos Estudantis 
da Unifesp, professora Andrea Rabinovici, que esteve 
no evento. Segundo ela, há problemas técnicos na 
implantação do PBP. “Alunos que se cadastram ao 
mesmo tempo podem receber o pagamento e o cartão 
em prazos muito distintos”.

No fórum, o professor Antônio Silveira, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disse que seus 
alunos optaram por não aderir ao programa. “Somente 

32 migraram. Eles preferem se manter nos programas 
de bolsas que já oferecíamos porque damos respostas 
imediatas, com regulamento, rapidez e assertividade 
na informação”.

Apontado como uma das principais falhas do PBP, o 
critério seletivo que exige que o aluno esteja matriculado 
em curso com carga de cinco horas diárias voltou a ser 
criticado no Fonaprace, e as críticas foram reconhecidas 
por Dilvo Ristoff, diretor de Políticas e Programas de 
Graduação, da Secretaria de Educação Superior (Sesu/
MEC), que também esteve no evento. “O PBP está equi-
vocado porque não considerou a realidade que vivem as 
instituições”, disse. Ainda segundo Ristoff, é necessário 
aumentar o orçamento ou restringi-lo no atendimento 
apenas a indígenas e quilombolas, caso contrário, o 
programa corre o risco de ser cancelado.

Questionado sobre o investimento aplicado e a 
dificuldade das universidades para implementá-lo, o  
PBP, o MEC, por meio de nota, não informou dados 
específicos sobre o programa e disse considerar as 
instituições como “parceiras fundamentais na imple-
mentação de diversas políticas públicas”. A pasta ainda 
ressaltou que “a adesão das universidades, no entanto, 
se faz em consonância com seus perfis de entidades 
autônomas”. Apesar disso, a equipe está trabalhando 
para levar a convivência a esses pacientes. “Aos poucos 
nós estamos tentando quebrar o medo deles, mas não 
é uma coisa fácil, você não pode simplesmente forçar 
que eles aceitem”, explicou Segalla.

privatização de hospitais universitários; temas gerais, 
– como as diversas forma de opressão (machismo, 
racismo, homofobia, direito das minorias indígenas, 
entre outras); e o movimento estudantil como um todo. 

O congresso contará com mesas de conjuntura, 
além de grupos de discussão temáticos e deliberativos, 
cujas resoluções serão submetidas a votação na plenária 

DCE convoca Congresso 
dos Estudantes da Unifesp

Lu Sudré
“O movimento estudantil da Unifesp é muito 

jovem. Ele precisa ter fóruns cada vez mais amplos 
para incluir os estudantes. A grande greve nacional 
da educação do ano passado mostrou o quanto 
devemos avançar em relação à nossa organização”, 
afirma Felipe Alencar, aluno do 3º ano de Pedagogia 
do Campus Guarulhos e integrante do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE). Justamente com o 
objetivo de organizar os discentes, o DCE resolveu 
convocar o I Congresso dos Estudantes da Unifesp, 
em conjunto com centros acadêmicos, atléticas e 
independentes. 

Estão previstos três dias de debates. Em princí-
pio, o congresso será realizado em dezembro. wAin-
da segundo Alencar, caberá ao congresso - instância 
máxima de deliberação do movimento estudantil da 
universidade - organizar um plano de lutas interno 
para o próximo período. “Vamos debater as polí-
ticas educacionais e o financiamento da educação, 
como o Reuni, por exemplo, que mais nos afeta”. 
As discussões incluirão temas específicos, – como 
a questão da permanência estudantil, do PNE e da 

final. Só poderão votar os delegados, alunos elei-
tos em cada campus, na proporção representativa 
de 1 para cada grupo de 50 estudantes. Antes do 
encontro, serão apresentadas teses - propostas de 
discussão que deverão ser redigidas por, no mínimo, 
cinco estudantes, não necssariamente vinculados a 
nenhuma entidade da categoria.
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Cursos de licenciatura da Unifesp sofrem com a saída 
de estudantes; fenômeno é nacional e preocupa o 
governo

Daniel Patini

Os números impressionam: dos 184 estudantes que 
ingressaram na primeira turma do curso de Licen-
ciatura Plena em Ciências da Unifesp, em 2010, nos 
períodos vespertino e noturno, somente 64 ainda estão 
matriculados no último semestre, em 2013, prestes a 
conseguir o diploma. Uma evasão significativa de 120 
estudantes.

E são vários os motivos que explicam esse fenôme-
no complexo, que tem chamado a atenção de educado-
res e gestores públicos. Um dos principais diz respeito 
às questões de permanência e assistência oferecidas 
pelas universidades, para combater a vulnerabilida-
de socioeconômica dos estudantes, como lembra o 
professor José Alves da Silva, coordenador do Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Licenciatura Plena 
em Ciências e do Núcleo de Apoio ao Estudante, ambos 
do Campus Diadema. 

“Nesse sentido, um bom diagnóstico do perfil do 
ingressante é fundamental. Em seguida, deve haver 
o fortalecimento de políticas que garantam o aces-
so e a permanência, como a concessão de auxílios 
(transporte, alimentação, creche) e a construção de 
moradias estudantis, entre outros”, diz o professor. 
Para a pró-reitora de Graduação da Unifesp, professora 
Maria Angélica Minhoto, a permanência também está 
relacionada com o tempo disponível do aluno para o 
estudo: “Às vezes, perdemos ótimos estudantes, pois 
eles precisam trabalhar”. 

José Alves cita ainda, como um fator importante 
para a evasão, o despreparo decorrente da formação 
precária na educação básica. Segundo ele, um número 
cada vez maior de jovens entra no ensino superior sem 
saber ler, interpretar, fazer operações matemáticas 
básicas, o que contribui para a baixa autoestima do 
estudante, provocando o abandono do curso. “É preciso 
que a universidade proponha medidas para atender a 
essas pessoas, como atividades extracurriculares com 
características de reforço e supressão das deficiências”, 
sugere.

Desvalorização 
Ao contrário do que ocorria em décadas anteriores, 

quando a carreira do professor era reconhecida, hoje a 
figura do professor tem sido desvalorizada pela socie-
dade. A pró-reitora, porém, prefere ver essa questão por 
outro viés. Segundo ela, para muitos jovens que entram 
na universidade, tornar-se professor da educação bá-
sica é um ganho: “A docência é uma possibilidade de 
ascensão para muitos estudantes. Ela não significa só 
desvalorização”.

Quando o assunto é remuneração, a professora é 
enfática: “Dentre as profissões que exigem nível su-
perior, a docência é uma das mais mal remuneradas. 
Dessa forma, ela deve ser muito mais valorizada.” O 
piso nacional dos profissionais da educação básica é de 
R$ 1.567, para uma jornada de 40 horas. No entanto, 
como ressalta o professor José Alves, trabalhos recentes 
têm demonstrado que a defasagem salarial está sendo 

combatida com o aumento real das remunerações. “Por 
exemplo, o piso nacional do magistério tem aumentado 
mais do que o salário mínimo”, explica.

Segunda opção...
Uma pesquisa realizada em setembro de 2010 

pelas professoras Márcia Aparecida Jacomini, Marian 
Dias e Marilena Souza Rosalen, com 99 estudantes do 
curso de Licenciatura Plena em Ciências da Unifesp, 
revelou que, para quase metade deles (46%), o curso 
não era a primeira escolha, mas uma opção diante da 
nota obtida no Enem. 

De acordo com o estudo, que foi publicado na 
Revista Brasileira de Política e Administração da 
Educação, a maioria dos entrevistados (57%) mudaria 
de curso se tivesse a oportunidade de migrar para a 
primeira opção do Enem. A pró-reitora reconhece que 
há cursos na universidade que servem como porta de 
entrada, como é o caso das licenciaturas, porém faz 
uma ressalva quanto a essa questão: “Com isso, geramos 
também uma possibilidade, pois vários estudantes que 
entraram dessa forma permaneceram e concluíram o 
curso”.

Em números
Embora as taxas de evasão dos cursos de licencia-

tura da Unifesp sejam relativamente mais altas que 
as dos demais cursos da instituição [ver gráfico], elas 
estão abaixo da média nacional, que chega a 48%, de 
acordo com dados do Instituto Lobo, baseados no 
censo do Ministério da Educação (MEC). “Se olharmos 
comparativamente para as taxas de evasão de outros 
cursos de licenciatura de universidades mais antigas 

Procuram-se 
professores

que a Unifesp, notaremos que, apesar de ocorrer um 
fenômeno importante de evasão, ele é mais baixo do 
que em outras instituições com trajetória muito maior 
que a nossa”, pondera a pró-reitora.

Ainda segundo ela, a Pró-Reitoria de Graduação 
tem investido parte de seu trabalho na captação de 
novos recursos para tutoria, monitoria e iniciação 
científica, ou seja, para atividades próprias à graduação 
que favoreçam a permanência dos estudantes. “Estamos 
trabalhando em termos pedagógicos nessa direção, 
juntamente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 
na questão da permanência”, ela garante.

Baixa procura também preocupa
Dados do Censo do Ensino Superior 2012, divul-

gados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostraram que 
os cursos de licenciatura têm atraído um número cada 
vez menor de estudantes no Brasil.

O levantamento revelou que as matrículas nessa 
modalidade aumentaram apenas 0,8%, entre 2011 e 
2012, representando 19,1% (1,3 milhão) de um total de 
7 milhões. No mesmo período, os cursos de bacharela-
do ampliaram-se em 4,6% e os tecnológicos, em 8,5%.

A estimativa do MEC é que o deficit de professores 
de Matemática, Física e Química seja de cerca de 170 
mil no país. No caso das escolas públicas, essa situação 
preocupa o governo federal, que, por sua vez, pretende 
estimular a docência entre os alunos do ensino médio 
com a concessão, a partir do próximo ano, de bolsas 
de estudo por meio do Programa Quero Ser Cientista, 
Quero Ser Professor.

A microevasão acontece quando o estudante 
troca, por exemplo, o período vespertino de um 
curso pelo noturno. Ele permanece na instituição 
e no curso, porém muda de turno. A transferência 
de curso também é considerada microevasão, pois 
o aluno permanece na instituição, mas migra, por 

exemplo, da Filosofia para as Ciências Sociais. A 
mesoevasão ocorre quando o estudante pede trans-
ferência para outra instituição, embora continue no 
ensino superior. Quando o estudante sai do sistema 
de ensino superior, caracteriza-se o fenômeno da 
macroevasão.

Conheça os tipos de evasão
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Lu Sudré e Luiza Rossi 

Anunciado em agosto, o programa Mais Educação 
proposto por César Callegari, secretário de Educação 
do município de São Paulo, tem causado polêmica no 
meio acadêmico em razão do modelo de ensino a ser 
adotado nas escolas municipais. A reforma ocorrerá 
a partir de 2014 e prevê o fim da chamada aprovação 
automática. 

Atualmente, há dois momentos em que ocorre 
reprovação por desempenho, no 5º e no 9º ano do 
ensino fundamental de nove anos ou no 4º e 8º 
ano do ensino fundamental de oito anos.  
Com a implementação do Programa de 
Reorganização Curricular e Adminis-
trativa, Ampliação e Fortalecimento da 
Rede Municipal de Ensino de São Paulo, 
o ensino será organizado em três ciclos: alfa-
betização (1º, 2º e 3º anos), interdisciplinar 
(4º, 5º e 6º anos) e autoral (7º, 8º e 9º anos), 
sendo possível, neste último, a reprovação em 
todos os anos e nos outros dois no 
último ano do ciclo, isto é 3º e 6º ano. 
No ciclo autoral, o estudante deverá 
elaborar um trabalho colaborativo de 
autoria, semelhante ao de conclusão 
de curso (TCC), que é exigido no 
ensino superior.

O novo pacote, além de aumentar 
a possibilidade de  reprovação de 
estudantes com baixo desempenho, 
prevê medidas de acompanhamento 
como lições de casa, avaliações e pro-
vas bimestrais obrigatórias, boletim 
de notas para os pais (que poderá 
ser consultado pela internet), aulas 
de recuperação durante o ano e no 
período de férias, notas de avaliação 
com variação de zero a dez, a partir 
do 4º ano, e um banco de questões para os 
professores usarem nas avaliações bimestrais.  

O programa foi submetido à consulta 
pública por meio do site do Programa Mais 
Educação, onde permaneceu por 30 dias, de 15 
de agosto a 15 de setembro. Segundo a Rádio CBN, 
esse espaço virtual foi visitado 65 mil vezes. 
Cerca de 3.100 pessoas, incluindo 
interessados e educadores da rede, 
enviaram sua colaboração. Somente 
a proposta de dependência por 
disciplina no 7º e 8º anos do ciclo 
autoral foi retirada. Além disso, foram 
consideradas as sugestões provenientes de 
audiências públicas, plenárias, discussões 
e encontros formativos realizados em di-
versas regiões e espaços da cidade. Entre 
pesquisadores e profissionais da área de 
Educação  não há uma posição majoritária 
favorável à reprovação. 

Para Lisete Arelaro, diretora da Faculdade de 
Educação e professora titular do Departamento de 
Administração Escolar e Economia da Educação da 
USP, os ciclos deveriam respeitar o desenvolvimento 
das crianças e dos jovens, considerando cada uma de 
suas potencialidades e o compromisso de atender aos 
objetivos de maneira diversificada. “É uma forma de 

você considerar a variável classe/turma e garantir o 
máximo de desenvolvimento individual que cada alu-
no pode ter”, afirma Lisete. Para ela, a discussão sobre 
ciclos tornou-se “contaminada” porque estes foram 
inseridos como sinônimo de aprovação automática, o 
que os desqualificou e implicou a redução do investi-
mento nas redes públicas.

De acordo com Lisete, a PMSP não estão propondo 
de fato uma reorganização dos ciclos, e sim um proces-
so de seriação que inclui a reprovação. “A possibilidade 

de uma avaliação anual, como condição de finali-
zação de um processo educativo que pode levar à 
reprovação, contradiz totalmente a fundamentação 
dos ciclos”, diz a pesquisadora. Ela atribui a defesa 
da reprovação à falta de conhecimento sobre a 
realidade do ensino municipal e sobre a finalidade 
do projeto pedagógico. “A forma para o aluno não 
ser reprovado é construir seu interesse pelo estudo, 
motivá-lo. É preciso ter uma forma mais coletiva no 
funcionamento das escolas, e não é desse jeito que está 
acontecendo”.

A reprovação, entretanto,  é considerada correta 
por muitos pais e alunos e também por professores da 
educação básica devido ao imaginário social modelado 
por uma ótica individualista e coercitiva. A crença de 

que repetir o ano resultará em um melhor processo de 
aprendizagem também é muito recorrente, mesmo que 
dados mostrem o contrário. Para Antonio Simplicio de 
Almeida Neto, professor do Departamento de História 
da EFLCH - Unifesp e coordenador do Grupo de Tra-
balho de Ensino e Educação da Associação Nacional 
de História - Seção São Paulo (Anpuh-SP), a reprova-
ção é uma solução conservadora que funciona como 
punição. “Para o senso comum, uma cultura escolar 
mais conservadora acaba reduzindo os problemas 
que envolvem a educação à simples opção de aprovar 
ou reprovar”. 

O professor nota, também, não ser possível compa-
rar um aluno de classe média a outro de classe econô-
mica mais baixa, devido à diferença de suas construções 
sociais e contextos nos quais estão inseridos. “Uma 
coisa é você se referir a uma criança de classe média, 
cujos pais estudaram e acham importante a educação. 
Outra coisa é a criança de uma camada social com 

certa precariedade, para a qual a escola não é 
algo importante”. 

Almeida avalia que, a partir do mo-
mento que é imposto ao professor o que 

e como ensinar em sala de aula, a auto-
nomia se perde, gerando prejuízo aos 

alunos. “O banco de questões retira 
certa autonomia do professor por-
que ele tem que seguir um projeto 
que não foi ele que elaborou, e mais 
tarde fica difícil cobrar uma ética 
profissional dele.” O mesmo vale 
para a obrigatoriedade da lição 
de casa, criticada também pela 
professora Lisete, que acredita ser 
de um nível de controle abusivo. 
“Acho que isso é algo interno às es-

colas e a cada professor. A Secretaria 
Municipal de Educação não deveria 

interferir nisso, mas acompanhar o 
projeto pedagógico da escola que é uma 

obrigação dela, é um direito e dever.”
Para fundamentar a incorporação 

das novas medidas, a secretaria publi-
cou, após o fim das consultas, notas 
técnicas conceituais e operacionais. 

Estas reafirmam a validação do pro-
grama, explicitando conceitos que serão 

aplicados na educação infantil, interdisci-
plinaridade, diversidade e desigualdade, entre 

outros. A formação dos educadores é colocada 
como condição básica para a realização e êxito do 

programa, que pretende desenvolver seminários 
regionais e locais sobre a criação de política de prá-
ticas coletivas; a produção interna – compartilhada 
com outras redes públicas – de materiais didáticos e 
multimídia; e ações formativas no campo da didá-
tica das diferentes áreas do conhecimento. 
Propõe-se também o desenvolvimento de estudos 

sobre processos cognitivos e avaliativos dos alunos e 
sobre procedimentos de avaliação em múltiplas formas 
(como projetos de desempenho social e produções 
artísticas, e não apenas provas), aliado à formação de 
coordenadores pedagógicos e diretores, entre outras 
ações.

Pesquisadores reprovam reprovar
A reforma no ensino municipal e a nova divisão de ciclos implementada pela Secretaria Municipal de Educação é considerada negativa pela grande 
maioria dos acadêmicos da área, mas encontra apoio entre pais de alunos e professores da educação básica
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Mariane Santos

O ano de 2014 exigirá bastante esforço da Reitoria 
da Unifesp para atender às reivindicações feitas pela 
comunidade acadêmica durante as audiências públicas 
realizadas entre junho e agosto em todos os campi 
(Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São 
José dos Campos e São Paulo) e no Hospital Univer-
sitário - Hospital São Paulo (HU-HSP). Durante as 
APs, a comunidade teve a oportunidade de debater os 
principais problemas enfrentados em cada campus, 
incluindo os tópicos referentes à gestão democrática e 
transparente, infraestrutura, orçamento, permanência 
estudantil, projeto acadêmico e valorização dos técni-
cos administrativos.  

A reitora Soraya Smaili reitera que a prática das APs 
é uma estratégia de gestão. “Pretendemos estabelecer 
um diálogo permanente através desse e de outros ins-
trumentos que queremos implantar conjuntamente”, 
explica. A Reitoria pretende debater com a comunidade 
o orçamento da Unifesp, tomando como base indica-
dores que serão divulgados em plenárias abertas e nos 
conselhos institucionais.

Contudo, em 2013, não foi possível agir dessa 
forma. O orçamento, aprovado tardiamente (meados 
de maio), contabilizou R$ 49 milhões de custeio e R$ 
53 milhões de capital, distribuídos a partir dos valo-
res liquidados em 2012, acrescidos de restos a pagar. 
Insuficientes para suprir as despesas, em agosto esses 
recursos haviam acabado.  A Reitoria pleiteou verbas 
adicionais junto ao MEC para finalizar o ano de 2013. 

Para 2014 está previsto no projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) a liberação de R$ 57 milhões de 
custeio e R$ 63 milhões de capital. É bastante provável 
que faltará verba para seguir adiante. O deficit, obvia-
mente, terá grande impacto negativo. Por exemplo, 
o novo prédio do Campus Guarulhos, orçado em R$ 
51,3 milhões, demandará R$ 36 milhões para que possa 
entrar no segundo ano de construção.  

O HU-HSP registrou uma dívida de aproximada-
mente R$ 170 milhões em 2012 e, este ano, chegará per-
to do mesmo valor. O orçamento do HSP é composto 
das receitas do Sistema Único de Saúde – SUS (R$ 64 
milhões), dos recursos provenientes de convênios com 
o Estado (R$ 59 milhões) e dos repasses do Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitá-
rios Federais – Rehuf (R$ 9,5 milhões). Contudo, há 
muitas despesas: recursos humanos - R$ 10 milhões 
por mês; insumos - R$ 37 milhões; gastos com pessoa 
jurídica (água, limpeza etc) - R$ 35,7 milhões, sem 
contabilizar aluguéis, dívida bancária e outros serviços. 

Segurança
O assassinato do funcionário Ricardo Ferreira 

Gama, do Campus Baixada Santista, no início de 
agosto, provocou a convocação de uma AP para de-
bater a questão da violência, especialmente na região 
da Baixada Santista, colocando em questão o papel da 
universidade, em especial a pública, nesse contexto. Na 
ocasião, a reitora Soraya Smaili abriu o debate lembran-
do que o assassinato de Ricardo não é um caso isolado 
e que atos de violência são vivenciados cotidianamente 
por toda a comunidade acadêmica nos seis campi da 

Comunidade aponta os principais desafios
Audiências públicas fazem uma radiografia dos problemas que afetam a vida universitária; recursos propostos pelo MEC para 2014 estão muito aquém do 
que a Unifesp demanda

Unifesp. Posteriormente, a Reitoria reuniu-se com 
o secretário de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo, Fernando Grella Vieira, para cobrar empenho 
nas investigações do crime. 

Ainda em agosto, a universidade também contabi-
lizou o roubo de 32 computadores no interior do Cam-
pus Guarulhos. Em Diadema, houve vários assaltos a 
estudantes e servidores, em locais próximos ao campus.

Assuntos Estudantis
Na audiência do Campus Baixada Santista, Andrea 

Rabinovici, pró-reitora de Assuntos Estudantis, expli-
cou que a Unifesp gasta integralmente os recursos que 
recebe do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnae) nos auxílios que incluem transporte, moradia e 
alimentação, entre outros benefícios. Contudo, os seis 
campi apresentam demandas que vão muito além dos 
recursos disponibilizados pelo MEC. 

No Campus Baixada Santista, por exemplo, os 
alunos reivindicam a instalação de restaurante em 
todas as unidades, refeição inclusiva a R$ 2,50 para 
todas as categorias, mesmo para terceirizados, maior 
tempo para atendimento nos restaurantes nos períodos 
vespertino e noturno, diminuição das filas, maior aces-
sibilidade, sem o uso de catracas e funcionamento do 
elevador externo. Conselheiros demandam transporte 
para a locomoção intercampi e para a participação em 
reuniões dos conselhos centrais, realizadas no prédio 
da Reitoria na cidade de São Paulo. Medidas adminis-
trativas estão em andamento para resolver as questões 
referentes à alimentação. 

O Campus Diadema não dispõe de serviço de 
restaurante universitário desde 2011, obrigando 
alunos, professores e técnicos a utilizarem micro-
-ondas para aquecer as refeições. Em julho a Pró-
-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) contratou 
serviço de alimentação, reabrindo o restaurante 
universitário em duas das unidades do campus. 
Ainda será necessário finalizar a construção e 
acabamento do espaço destinado ao restaurante 
na unidade José de Alencar para que as refeições 
possam ser ali servidas. Nesse local há grande 
fluxo de estudantes, especialmente no período 
noturno.  

No caso do Campus Guarulhos, a Congrega-
ção manifestou interesse em dois terrenos para 
a construção da moradia estudantil, um deles 
a ser desapropriado, com 40 mil m2. Quanto 
ao transporte, segundo informou a direção do 
campus, foi realizada consulta à comunidade 
acadêmica, com a participação de 1.044 pesso-
as, que deu subsídio para planejar, juntamente 
com a comissão de transporte, a implantação 
de três linhas – Ponte Orca, que ligará a unida-
de provisória (centro de Guarulhos) ao metrô 
Carrão (linha vermelha); Fretado Armênia, 
que manterá a ligação da unidade provisória 
ao metrô Armênia (linha azul); e a ligação 
entre Pimentas e centro (unidade provisória).  

Já no Campus Osasco, a cantina foi 
separada das instalações do restaurante, 

que se situa em local aberto,  para atender melhor aos 
estudantes. Quanto ao transporte, em 16 de setembro 
foi inaugurada uma linha de ônibus municipal que 
circula entre a estação da CPTM Comandante Sampaio 
e o Campus Osasco. Há possibilidade de que um dos 
lotes do terreno de Quitaúna seja destinado à moradia 
estudantil.

Em São José dos Campos, foram solicitados mo-
radia para os estudantes do novo campus e transporte 
que deverá ligar as várias unidades. Uma comissão de 
moradia foi designada para debater o assunto.  

A Prae e a Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan) 
estão formatando convênio com o Instituto de Arqui-
tetos do Brasil (IAB-SP) para a realização de concursos 
de moradia estudantil. Antes disso será necessário 
determinar a localização dos terrenos. A ProPlan está 
apoiando os campi em relação à definição dos terrenos, 
laudos e documentos necessários, enquanto a Prae está 
constituindo comissão de moradia via Conselho de 
Assuntos Estudantis (CAE) para elaborar os termos 
de referência que instruirão os concursos.

Quanto à paridade no CAE, a Prae e o próprio 
conselho propõem-se a dialogar sobre a participação 
estudantil nos espa-
ços universitários 
existentes e a apoiar 
a participação qua-
lificada e represen-
tativa. 
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Os Campi Baixada Santista e Diadema serão os 
primeiros a desenvolver o PDInfra (Plano Diretor 
de Infraestrutura), já em andamento. Trata-se 
de uma análise documental da infraestrutura do 
campus, um diagnóstico das edificações atuais, com 
base no qual serão definidas as diretrizes do que 
precisará ser construído. O estudo envolve planos 
de ordem ambiental, urbanística, volumétrica e de 
mobilidade. A construção do PDInfra será reali-
zada gradativamente por todos os demais campi 
da Unifesp. 

Segue o panorama de reivindicações da co-
munidade acadêmica, referente às condições de 
infraestrutura, em cada campus: 

Baixada Santista: 
As reivindicações giram em torno da cons-

trução do Bloco III e de um auditório. Os alunos 
pedem que a universidade se posicione diante 
dos órgãos públicos e privados competentes para 
solicitar iluminação para o bairro, implantação 
de mais linhas de ônibus e abertura do estacio-
namento para os estudantes, sem burocracia. Os 
alunos protestam ainda contra a falta de estrutura 
e de laboratórios adequados aos cursos de Edu-
cação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

A Reitoria já entrou com o pedido de desa-
propriação de um terreno contíguo ao do Bloco 
III, que passará para uma área muito maior 
(de 5 mil m² para 14 mil m²). O projeto para 
destinação da área está em estudo pela equipe 
da Divisão de Infraestrutura do campus.

Diadema: 
Dividido em quatro unidades, o campus 

enfrenta sérios problemas de infraestrutura. 
De acordo com docentes, técnicos admi-
nistrativos e alunos presentes na audiência 
pública, há itens básicos que não atendem aos 

pré-requisitos de qualidade como falta de laboratórios e 
falta de espaços de convivência. O deslocamento entre 
as unidades, além disso, esbarra não só na questão do 
transporte, mas também na de segurança. 

Assunto debatido entre a Unifesp e a prefeitura 
de Diadema, a consolidação do campus exige tempo. 
Como tentativa de solução provisória, a universidade 
negociou com o prefeito Lauro Michels e com direto-
res do Instituto Florestan Fernandes a prorrogação da 
permanência da universidade no prédio dessa entidade 
por mais dois anos. 

A Reitoria trabalha com a perspectiva de consolidar 
o Campus Diadema na região da Conforja, evitando a 
dispersão em várias unidades no município.

Guarulhos: 
No início de agosto, a Unifesp assinou a ordem de 

serviço para o início das obras do novo edifício acadê-
mico da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(EFLCH). Durante a construção, as instalações atuais 
do campus serão reformadas e readequadas às normas 
de segurança e acessibilidade exigidas. Também foi 
assinado o contrato de aluguel do edifício onde fun-
cionava o Colégio Torricelli e que passou a abrigar a 
comunidade acadêmica da EFLCH desde outubro. A 
locação perdurará durante o período da construção. 

Osasco: 
Exige soluções emergenciais para atender à comu-

nidade acadêmica como destinação de espaços para 
pesquisa e reuniões, criação de laboratórios, restaurante 
universitário, atualização nos serviços de elétrica e de 
reparo no telhado e laudo de infraestrutura.  A Reitoria 
pontuou algumas ações em andamento, incluindo um 
convênio com a prefeitura, estudo urbanístico e de 
cercamento do terreno de Quitaúna, definição de lote 
para creche e escola municipal de educação infantil, 
apoio ao levantamento de necessidades para o projeto 
do primeiro prédio e preparação do plano diretor com 

a  contratação e indicação de engenheiro para o 
campus.

São José dos Campos: 
Faltam recursos para terminar o novo prédio. 

A Reitoria está empenhada em buscar a comple-
mentação da verba necessária, pois há prazo para 
o término das obras e já se cogita a possibilidade 
de preparar o projeto executivo do segundo pré-
dio. Um debate feito no âmbito da Congregação 
ratificou a posição de adquirir um novo prédio, 
apto a oferecer condições para o desenvolvimento 
de pesquisas na área experimental. 

São Paulo: 
A direção do campus formou quatro grupos 

de trabalho (GTs) sob a orientação da ProPlan 
para a regularização de imóveis, infraestrutura de 
laboratórios, acompanhamento das edificações e 
elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura para 
o bairro universitário. São 146 imóveis da universi-
dade, e há situações de comodato ou de convênios 
com ONGs que cedem o espaço. 

A reitora pontuou, durante a audiência, que 
o Campus São Paulo reunia nove divisões admi-
nistrativas e que essa estrutura foi redesenhada 
- agora com 13 divisões - para melhor enfrentar a 
complexidade do campus. Foi formado um grupo 
de trabalho com a prefeitura  para a retomada do 
projeto do bairro universitário. A ProPlan está 
efetuando um levantamento detalhado dos imó-
veis, das necessidades, dos equipamentos, além de 
desapropriações.

Já no HU-HSP, reformas estão sendo planejadas 
e divididas em duas fases: as emergenciais e as de 
prazo estendido. Cinco setores demandam provi-
dências urgentes: pronto-socorro, subsolo, térreo 
(já em reforma), farmácia e ambulatórios.

Infraestrutura apresenta deficit em todos os campi

Pessoal
A expansão acelerada da universidade, a entrada 

de milhares de novos alunos e a instalação dos novos 
campi criou uma grande demanda não atendida pelo 
MEC. Como reflexo disso, em todas as audiências, 
constatou-se a necessidade de contratação de técnicos 
administrativos em educação (TAE) para atuarem nos 
respectivos setores e a valorização dos já existentes. Em 
2006, eles eram 4.238, hoje são 4.009, de acordo com os 
dados de outubro de 2013 da Secretaria de Gestão com 
Pessoas da Unifesp. Há também falta de docentes, como 
esclarece o diretor do Campus São José dos Campos, 

Luiz Leduíno de Salles Neto: “Faltam professores. Em 
certas disciplinas, não temos como aumentar a carga 
horária de alguns, não há professores para  determina-
das disciplinas e especificidades. Precisamos recorrer 
ao MEC porque nossas vagas para docentes acabaram”.

Os servidores criaram uma pauta de reivindicações 
que, entre outros assuntos, enumera: contratação de 
mais técnicos administrativos; progressão de acordo 
com a carga horária e os certificados obtidos; revisão 
do atual funcionamento da capacitação, de modo que 
os cursos possam ser planejados a partir das reais 

necessidades dos servidores e dos campi; incentivo à 
realização de cursos de pós-graduação (especialização, 
mestrado e doutorado); avaliação de desempenho; 
ampliação da validade do banco de horas; jornada 
de 30 horas; descentralização do RH; criação de uma 
comissão de estudos relativos ao assédio moral; política 
de distribuição dos servidores e mobilidade destes para 
outros lugares; critérios transparentes e democráticos 
na distribuição de vagas e alocação de pessoal; e pa-
ridade para representar, com a mesma proporção, a 
participação nas votações.
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Sociedade deve 
participar do controle 
do HU-HSP

José Luiz Guerra

“Precisamos nos tratar melhor”, afirma Soraya 
Smaili, ao explicar as providências adotadas no sentido 
de aprimorar os mecanismos de gestão do Hospital 
Universitário. A reitora prevê para 2014 a instalação do 
Conselho Estratégico de Controle Social, que permitirá 
a participação da sociedade no debate sobre as políticas 
públicas de atendimento.  

Entrementes - O que é e como se organiza o Hospital 
São Paulo?

Soraya Smaili - O Hospital São Paulo (HSP) 
nasceu e cresceu com a Escola Paulista de Medicina 
(EPM). No entanto, quando a EPM foi federalizada, 
em 1956, o HSP manteve a natureza privada, tendo a 
SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina) como proprietária. Posteriormente, outros 
cursos de graduação se somaram à estrutura. Ao longo 
das décadas, o prédio permaneceu como propriedade 
da SPDM, mas o atendimento foi prioritariamente 
público. A partir da década de 1990, o sistema serviu, 
basicamente, ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

E - Em que momento ficou plenamente estabelecida a 
condição de hospital universitário (HU) da Unifesp? 

SS - O HU foi regulamentado apenas em 2009, 
por meio de um acordo de cooperação entre a SPDM 
e a Unifesp, quando finalmente a universidade passou 
a receber recursos do Rehuf (Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais). 
Até então, tínhamos todas as obrigações de um HU, 
mas não o reconhecimento formal e o recurso. Passa-
mos a receber recursos federais do Ministério da Saúde, 
além dos recursos do SUS. Hoje somos o primeiro HU 
da rede federal, o que é uma grande responsabilidade. 
A administração é feita pelo Conselho Gestor (CG), 
composto por representantes das duas instituições que 
gerem o hospital. O CG escolhe a diretoria técnica e 
clínica. 

E - Que mudanças a Reitoria está promovendo na 
gestão do HU-HSP ?

SS -  Inicialmente propusemos uma mudança no 
CG para aumentar o número de membros, incluindo 
a representação da EPM e da EPE (Escola Paulista de 
Enfermagem), com os diretores e representantes das 
Congregações. Propusemos uma forma aprimorada 
de prestação de contas dos recursos públicos, que 
divulgaremos em breve. Também mudou a forma de 
indicação do presidente, agora feita a partir de uma 
consulta junto aos dez membros do CG. Indicamos o 
Prof. Álvaro Atallah, titular da disciplina de Medicina 
de Urgência da EPM. 

E - Quais são os principais desafios postos para o CG?
SS -  O CG anterior teve o importante papel de criar 

e consolidar a primeira gestão. Havia muita preocu-
pação com as contas. As contas são importantes, mas 
também temos que pensar a política a ser desenvolvida 
para a gestão e ensino em saúde. Podemos melhorar 
a assistência, com algumas medidas na área de Anes-
tesiologia e Urgência. Também podemos finalizar a 

separação administrativa e a consolidação da Unidade 
Gestora do HU. Já estamos com ótimo acompanhamen-
to das contas públicas. 

E - Qual a importância disso?
SS -  Trata-se, principalmente, de assegurar a trans-

parência no uso dos recursos. Temos que criar meca-
nismos para publicizar os dados e explicá-los à nossa 
comunidade. Nossa gestão já promoveu uma audiência 
pública e plenárias; precisamos realizar mais atividades 
abertas para explicar a origem dos recursos, sua aplica-
ção e o andamento dos trabalhos do CG. Ainda temos 
um longo caminho a percorrer. O importante é criar 
muitas oportunidades de apresentação da estrutura e 
discussão das contas.

E - Como ficou a proposta de criação do Conselho 
Estratégico de Controle Social?

SS -  Nosso HU tem amplíssima maioria de aten-
dimento pelo SUS e recebe recursos do sistema federal 
dos HUs. Portanto, a criaçao de um organismo que 
permita maior transparência e participação pública é 
um dever. Poderemos apresentar a proposta para o pró-
ximo ano. Será um conselho consultivo e participativo, 
com representação dos docentes, discentes, técnicos 
e usuários. A composiçao deve ser objeto de debate.

E - Enquanto isso não acontece, o que pode ser feito 
para aumentar a participação dos trabalhadores do 
HU-HSP?

SS -  Estamos criando vários espaços de interação e 
escuta. Primeiro, por meio das plenárias e audiências. 
Também estamos organizando comissões por setor. 
Temos agora as Comissões do Pronto-Socorro e do 
Subsolo (setores da Central de Nutrição e Dietética, 
Lavanderia e Centro de Desinfecção e Esterilização), 
além de ter instituído a do Ambulatório. Basicamente, 
os espaços funcionam como um mecanismo de escuta 
para as questões do dia a dia. Queremos atuar mais na 
melhoria das condições de trabalho e assistência. Isso 
está sendo feito com a diretoria do HSP e setores da 
Infraestrutura, Engenharia e Administração. Ainda 
estamos no começo. A ideia é colocar a Reitoria à dispo-
sição, agindo conjuntamente na solução dos problemas.

E - Como estão as questões relativas à infraestrutura ?
SS -  Há muitas reformas em andamento, outras em 

fase de contratação. Em breve, teremos dois novos apa-
relhos de ressonância obtidos com recursos públicos. 
Um deles via Finep, o que é uma contribuição enorme 
para o setor. Outros equipamentos também foram 
ou estão sendo adquiridos. Estamos trabalhando na 
aprovação de emendas parlamentares para a reforma 
do subsolo e do setor emergencial do PS. Nossa gestão 
obteve 4 milhões de reais para esse fim, os quais já estão 
sendo aplicados. 

E - Há planos de ampliação?
SS -  Logo que iniciamos a gestão, nosso Escritório 

Técnico conseguiu licitar o fechamento das laterais 
do prédio da rua Botucatu, n.º 821, que foi adquirido 
pelo MEC e deverá abrigar boa parte da assistência e 
o HU-HSP 2. Além disso, estamos negociando com a 
prefeitura de São Paulo os meios de oferecer um hos-
pital que possa ser um ponto de apoio, especialmente 
se pensarmos na reforma completa do PS, cujo projeto 
está pronto e aguarda recursos. Temos também que 
buscar estratégias complementares, como a construção 
de novos prédios na região. A Unifesp tem três grandes 
terrenos na área, decorrentes de desapropriações. A 
Pró-Reitoria de Planejamento já está licitando o pla-
no diretor do Campus SP, que nos ajudará a planejar 
esses espaços. Também estamos em negociação com a 
prefeitura para regularizar nossos registros de imóveis. 

E - Em termos gerais, quais serão os próximos passos?
SS - Temos uma preocupação constante com as con-

dições de trabalho dos nossos servidores e funcionários 
celetistas, o que inclui a melhoria do ambiente e da 
segurança nos espaços de atendimento, principalmente 
no horário noturno, além de mais limpeza e serviço de 
manutenção. Precisamos valorizar mais nosso pessoal, 
proporcionando capacitação adequada e cuidando da 
saúde. Com a criação da Secretaria de Gestão com 
Pessoas, que está sendo montada, em breve teremos 
alguns resultados. Há muito a fazer e sabemos que as 
demandas são grandes e justas. Não adianta dispor de 
um prédio, se não houver pessoas aptas ou se as pessoas 
não estiverem saudáveis. Precisamos nos tratar melhor.
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Reitoria imprime mudanças na gestão de 
pessoal e na estrutura do HU-HSP 

José Luiz Guerra

De forma similar ao que acontece na Unifesp como 
um todo, o seu hospital universitário (HU-HSP) tam-
bém passa por mudanças. O Conselho Gestor é agora 
presidido por Álvaro Atallah (professor titular da dis-
ciplina de Medicina de Urgência da Escola Paulista de 
Medicina) e integrado pelos docentes Antonio Carlos 
Lopes, Gaspar de Jesus Lopes, Lydia Masako Ferreira, 
Marcio Abrahão, Mavilde Pedreira, Rimarc Ferreira, 
Rosana Puccini, Sonia Barros e Walter José Gomes. 

Confira as modificações que estão em andamento:

Reforma e modernização do HSP 
As principais reformas planejadas pela gestão en-

globam o Pronto Socorro (PS) e o subsolo do HU-HSP, 
tanto na parte estrutural quanto na modernização dos 
equipamentos. Setores cruciais, como o de nutrição 
e o da lavanderia já iniciaram as reformas, que serão 
acompanhadas por um projeto contínuo de reestrutu-
ração de todo o subsolo. A licitação para a compra da 
maquinaria dessas unidades já está em andamento e, 
com o apoio da Agência Brasileira de Inovação (Finep) 
e dos ministérios da Saúde e Educação, foram com-
prados dois aparelhos de ressonância magnética, além 
de outros para diagnóstico por imagem. Na próxima 
etapa, além da continuidade da reforma das enferma-
rias, a gestão pretende buscar apoio para a melhoria da 
estrutura do Ambulatório Geral.

A reforma do PS do HU-HSP será feita em duas 
fases: a primeira, em caráter emergencial, vai adequar e 
ampliar o primeiro andar do edifício Jairo Ramos, onde 
ocorrem os atendimentos de urgência, trazidos por 
unidades de resgate. Já a segunda, no térreo do mesmo 
prédio, vai reestruturar as salas de atendimento e me-
dicação. Para ambas as fases, já há recurso empenhado 
e as obras devem começar em breve. Uma reforma de 
maior porte no PS está em fase de planejamento para 
envio ao governo federal. Dentre as propostas está a 
utilização de todo o edifício Jairo Ramos para os casos 
de emergência, tanto adulta quanto infantil.

Milton Miyoshi, diretor clínico do HU-HSP, diz 
que as reformas são necessárias para a ampliação e 
adequação do espaço, insuficiente para a demanda 
atual. “A capacidade de atendimento aumentará de 

três a quatro vezes”. Além do crescimento no núme-
ro de leitos, está prevista a instalação de um centro 
cirúrgico, uma unidade de terapia intensiva (UTI) e 
um centro de diagnóstico por imagens dentro do PS. 
“Essas estruturas podem ajudar a desafogar a UTI geral 
e o centro cirúrgico”.

Uma importante conquista deste ano foi a licitação 
e início da obra de fechamento da laterais do HU-HSP 
2 (antigo prédio do Instituto Paulista de Estudos e 
Pesquisas em Oftalmologia – Ipepo, situado na Botu-
catu, nº 821). Trata-se de um prédio cuja adequação 
será totalmente custeada com recursos federais, com 
os quais também foi adquirido. O local abrigará os 
ambulatórios, que hoje funcionam em casas, em uma 
estrutura verticalizada. Além disso, já estão em obras 
o centro obstétrico, a UTI pediátrica, as unidades de 
internação e tratamento intensivo da Cardiologia. A 
unidade de internação de Ortopedia, concluída em 
setembro de 2013, já está funcionamento.

Secretaria de Gestão com Pessoas (Segesp)
Criada em 2013 pelo Conselho Universitário 

(Consu), a Segesp surgiu com o intuito de promover o 
aprimoramento do potencial humano e a qualidade de 
vida dos servidores, incentivando o desenvolvimento 
pessoal, o comprometimento com o serviço público e 
o estímulo à ética e ao respeito nas relações de traba-
lho. Essa secretaria se tornará uma pró-reitoria, como 
ocorre em diversas universidades federais. Algumas 
das mudanças efetivadas pela Segesp são as seguintes:

•	 Saúde do Trabalhador
A estrutura disponível para a atenção à saúde do 

trabalhador tornou-se um departamento, subordinado 
à Segesp. Dessa nova concepção, farão parte os já exis-
tentes Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário 
(Nasf), o Serviço Especializado em Saúde e Medicina 
do Trabalho (Sesmt) e uma divisão de promoção à 
saúde. Todas essas mudanças são fruto das discussões 
internas do Grupo de Trabalho (GT-saúde) formado 
para propor essa nova estrutura.

Algumas já ocorreram, especialmente na área de 
atenção à saúde mental. “Hoje, no Nasf, as pessoas 
com problemas de ordem emocional são acolhidas, 
primeiramente, por uma psicóloga para depois serem 

encaminhadas ao psiquiatra, se necessário”, explica 
Janaína Costa, diretora do Departamento de Saúde do 
Trabalhador da Segesp. Segundo ela, esses transtornos 
são os maiores responsáveis por afastamentos. Por 
isso, o setor busca parcerias para o atendimento e o 
levantamento das causas dos problemas observados. 
“O Departamento de Psiquiatria e a Escola Paulista 
de Enfermagem estão nos assessorando na questão da 
saúde mental. Também buscaremos parceria e apoio 
do Laboratório do Conhecimento Compartilhado em 
Saúde Mental do Campus Baixada Santista”. 

Outra prioridade do grupo é fortalecer a atenção à 
saúde dos servidores lotados em outros campi da Uni-
fesp. “O fato de o GT-saúde ser formado por membros 
de diversos campi contribui para a discussão e conhe-
cimento das necessidades de cada local”, diz Janaina.

•	 30 horas

Criada em agosto pelo Consu para discutir a 
possibilidade de implantação do regime de 30 horas 
na Unifesp, a comissão responsável vem analisando, 
desde o início dos trabalhos, todos os cenários possí-
veis acerca do tema. Para isso, baseia-se nos Decretos 
nº 1.590/95 e 4.836/03, referentes à carga horária no 
serviço público. Apesar de ser uma reivindicação antiga 
da Enfermagem, todo servidor técnico-administrativo 
pode se beneficiar da carga horária, desde que o setor 
onde trabalhe atenda aos requisitos exigidos pela lei.

A presidente da comissão, Janaína Costa, explica 
quais locais podem funcionar nesse regime: “O setor 
precisa funcionar durante 12 horas ininterruptas, aten-
dendo ao público nesse período”. Além disso, a escala 
com os horários de trabalho de cada servidor deve estar 
afixada em local visível para o público, e em nenhum 
momento o setor pode ficar desguarnecido. “Durante 
todo o período de funcionamento deve haver um 
servidor realizando o atendimento”, completa Janaína.

Com a precaução de não cometer equívocos no 
processo de implantação das 30 horas, a comissão 
analisou casos semelhantes em outras universidades 
federais. Uma das possibilidades levantadas foi a 
de selecionar alguns departamentos como “pilotos”, 
nos quais o regime vigoraria por um período e se-
ria avaliado para os ajustes necessários. A comissão 
também quer que a discussão seja feita nos campi e 
nos sindicatos. “Pensamos em todas as variáveis, mas 
a nossa preocupação é fazer um trabalho sério e que 
não prejudique nenhuma das partes. Essa construção 
é coletiva e democrática”, finaliza.

•	 Capacitação
A Segesp também a criará o Departamento de De-

senvolvimento de Pessoal, que cuidará das questões que 
envolvem a formação e a qualificação dos servidores. 

Além dos 61 módulos de capacitação disponíveis, 
o servidor também será incentivado a se qualificar em 
cursos de graduação ou pós-graduação (lato e stricto 
sensu). Para isso, foi aprovado em plenária da secreta-
ria o segundo edital de bolsa-auxílio do Programa de 
Incentivo à Qualificação. “Para 2013, temos um orça-
mento em torno de R$ 320 mil reais para pagamento 
de parte das mensalidades dos servidores contempla-
dos”, diz Rosemarie Andreazza, secretária da Segesp. 
A expectativa para 2014 é aprimorar esse processo, 
buscando parcerias internas com os programas de 
pós-graduação da Unifesp e com outras universidades, 
além de instituições de apoio. 

Uma das propostas da Segesp para 2014 é realizar 
um censo na própria Unifesp. “Esse levantamento vai 
ajudar-nos a saber quantos somos e onde estamos, além 
de ajudar a traçar um perfil dos servidores”, explica 
Rosemarie. Com os resultados, a secretaria pretende 
especificar as necessidades de formação do quadro 
de servidores e construir espaços de discussão sobre 
o tema.
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Processos
CGU / TCU

Confira as principais mudanças realizadas em 2013, com o objetivo de resolver os problemas provocados 
pelo processo de expansão acelerada; MEC cede apenas 30% das verbas pedidas para 2014

Reitoria reestrutura a Unifesp

José Luiz Guerra
Desde que assumiu a gestão da Unifesp, em feve-

reiro, a Reitoria verificou a necessidade de efetuar uma 
série de mudanças em estruturas cruciais da universi-
dade. Algumas delas já foram realizadas pela gestão ad-
ministrativa e do planejamento de obras. Outras ações 
esbarram na questão financeira: o MEC disponibilizou 
apenas 30% do que a universidade necessita em 2014 
para a realização das obras e do custeio. Confira abaixo 
quais foram as principais ações:

Pró-reitoria de Planejamento (Proplan)
Devido à grande expansão da universidade, iniciada 

em 2005, foi necessário reestruturar o planejamento. 
“Trouxemos para dentro do Planejamento toda a área 
de Engenharia e Infraestrutura, que estavam ligadas à 
administração, e buscamos pessoas especializadas que 
pudessem dar conta de um dos grandes problemas da 
universidade, que é a expansão”, explica o pró-reitor 
de Planejamento, Esper Cavalheiro. Uma das primei-
ras tarefas da Proplan foi diagnosticar o que havia de 
errado em relação à infraestrutura para então definir 
as ações que deveriam ser tomadas.

O setor fez um levantamento dos imóveis da ins-
tituição, detalhando o que cada um deles necessita e 
em qual estágio de obra, licitação ou planejamento se 
encontram. “Se alguém nos perguntar sobre a situação 
de qualquer prédio que já existe ou qual é o planeja-
mento de construção ou estratégia a ser tomada, nós 
poderemos dar essa resposta”, diz Cavalheiro.

Os planos diretores de infraestrutura dos campi da 
Baixada Santista e de Diadema estão em processo de 
licitação para a contratação de empresa especializada. 
Os demais campi já contam com pontos de apoio na 
área de infraestrutura, podendo assim, definir clara-
mente quais são suas necessidades estruturais. Para 
o pró-reitor, a parceria é boa e tende a dar certo. “É 
importante que os campi decidam e expressem as suas 
ambições em termos de estrutura física e humana. Se 
a estrutura é claramente decidida conosco, podemos 
discutir a melhor forma de encaminhar a solicitação, 
ver as reais necessidades, se são compatíveis com o es-
paço destinado e se os acordos feitos com as prefeituras 
de cada região são corretos”.

Fluxo dos processos administrativos (PAs) e 
sindicâncias

A nova gestão também alterou os fluxos dos PAs 

e das sindicâncias que envolvem servidores e alunos.
Os processos de sindicância, fruto de irregula-

ridades administrativas ou disciplinares, que antes 
tramitavam na Pró-Reitoria de Administração, hoje 
são de responsabilidade da Comissão de Avaliação 
das Irregularidades Funcionais (Caif). A comissão tem 
caráter conciliatório e foi criada com base em uma rei-
vindicação do sindicato dos técnicos administrativos, o 
Sintunifesp. “Quando se trata de processo relacionado 
à pessoa física, como reclamação contra um chefe por 
assédio moral ou comportamento em que o servidor se 
sinta acuado, é feita uma notificação via Ouvidoria ou 
diretamente na Reitoria e ela é encaminhada ao Caif ”, 

explica a chefe de Gabinete, Maria José Fernandes. 
Caso não haja conciliação, o processo é encaminhado 
à Comissão Processante Permanente (CPP) para aber-
tura de sindicância.

No início da gestão, mais de 250 processos estavam 
parados na CPP, alguns deles há mais de cinco anos. No 
intuito de amenizar o problema, foram montadas mais 
de 150 subcomissões, que cuidam do andamento desses 
processos. Números elevados, porém, provisórios. “Na 
hora em que tudo isso estiver concluído, a tendência é 
trabalharmos em uma faixa mais aceitável”, diz Maria 
José. Todo o trabalho das comissões é assessorado pela 
Procuradoria Federal e Auditoria Interna, por meio de 
reuniões periódicas.

As irregularidades relacionadas aos estudantes se-
rão apuradas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(Prae), com base no Código de Conduta Estudantil. 
Em relação aos processos administrativos, que são os 
mais numerosos por tratarem de contratos, licitações 
e compras, a Chefia de Gabinete, juntamente com 
o Escritório Técnico, precisará avaliar caso a caso, 
identificando o fluxo de cada um para traçar a melhor 
maneira de otimizar o tempo. Alguns desses processos 
já sofreram alteração, estão menos demorados e serão 
detalhados no item abaixo.

Escritório Técnico de Apoio a Gestão e 
Assuntos Estratégicos (Etagae)

O Etagae nasceu no início da gestão, com o intuito 
de dar apoio à Reitoria em questões estratégicas e na 
elaboração de pareceres técnicos orientativos.

Uma das principais ações do Egatae foi a revisão da 
distribuição dos cargos de direção (CD) e de funções 
gratificadas (FG). “Fizemos um estudo para diagnós-
tico da situação de quantos CDs e FGs existiam na 
universidade, e percebemos que não havia critério 
nenhum para essas concessões”, explica Tânia Mara 
Francisco, coordenadora do Etagae. A reformulação 
dessa situação se fez necessária para atender ao artigo 
37 da Constituição, que estabelece que os CDs e FGs 
“destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento”. Há também gratificação para a função 
de coordenação de cursos, destinada exclusivamente 
a essa finalidade.

Também foi de responsabilidade desse novo setor 
a criação das câmaras técnicas. Duas delas já estão em 
funcionamento: a de Compras e a de Contratos. Cada 
câmara é formada por pessoas de diversos campi, dire-
tamente ligadas à área de atuação correspondente a esse 
grupo, o que proporciona maior integração. “A partir 
do momento em que trabalhamos com representantes 
de todos os campi temos uma visão de como funciona 
cada ‘pedacinho’ da Unifesp, suas peculiaridades e 
semelhanças. A partir daí estabelecemos procedimen-
tos e orientações normativas, padronizamos fluxos e 
identificamos uma série de inconformidades que estão 
sendo corrigidas”, afirma Tânia. 

As câmaras técnicas também já contribuíram para 
a redução do tempo de tramitação dos contratos. “Por 
causa da Câmara de Compras, houve o processo de 
descentralização de uma série de competências para 
os campi. O processo vinha oito vezes à reitoria para 
assinatura e agora vem apenas três”, conta a coorde-
nadora. Além da economia de tempo, os custos com 
os processos também foram reduzidos, o que rendeu 
elogios à Unifesp. “O Tribunal de Contas da União 
esteve aqui e fez uma análise a respeito da concepção 
das câmaras técnicas. Concluiu que elas poderão 
contribuir para sanar vários problemas identificados 
durante a auditoria, classificando-as como importantes 
para a gestão, pois nelas vão nascer os mapeamentos 
dos processos, o planejamento de compras integrado, a 
identificação dos gargalos e o mapeamento dos riscos”, 
concluiu Tânia.
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Novo modelo de tramitação dos PADS
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por Luiz Leduíno de Salles Neto

Este artigo tem como objetivo fomentar a discussão, 
principalmente em nossa universidade, sobre três temas 
que julgamos interligados: 1) a qualidade da Unifesp 
(pós-expansão); 2) o posicionamento da Unifesp nos 
rankings de universidades; 3) o que precisamos fazer 
para consolidar a Unifesp como uma das melhores 
universidades do mundo?

Começando pelos rankings, que surgiram em 
Xangai quando o governo chinês buscou selecionar as 
melhores universidades do mundo nas quais custearia 
o estudo de milhares de seus estudantes, é notório que a 
Unifesp tem melhorado, ano a ano, sua posição nas mais 
conceituadas e comentadas escalas de classificação, com 
exceção do IGC-MEC. Por exemplo, na relação das 
melhores universidades latino-americanas elaborada 
pela QS University Rankings em 2013, a Unifesp ocupa 
a décima sétima posição. Em 2011 estava na posição 
número 31. 

Nesse ranking cada universidade recebeu um indi-
cador calculado pela seguinte fórmula: QS= 0,30 x1 + 
0,20 x2 + 0,10 (x3+x4+x5+x6+x7), onde x1 é a repu-
tação acadêmica (determinado por meio de pesquisa 
realizada com acadêmicos da América Latina); x2 é a 
reputação dos empregadores (determinado por meio 
de pesquisa realizada com empregadores da América 
Latina); x3 é o número de artigos publicados; x4 é o 
número de citações por artigo; x5 é a  qualidade do 
ensino, estimada pelo quociente entre o número total 
de alunos matriculados e o número de professores em 
tempo integral; x6 é a proporção de professores com 
doutorado; x7 é o impacto na web. O score da Unifesp 
foi 78,40  (disponível em: http://www.topuniversities.
com/university-rankings/latin-american-university-
-rankings/2013).

 Considerando que os indicadores que figuram nes-
se ranking são muito utilizados para aferir a qualidade 
da pesquisa e do ensino, e que a missão da Unifesp é 
“desempenhar, com excelência, atividades indissociá-
veis de ensino, pesquisa e extensão”, podemos concluir 
que nossa instituição é uma das melhores universidades 
do país. Além disso, está bem posicionada no ranking 
QS 2013 mundial, no qual ocupa a posição 411-420 (há 
apenas três universidades brasileiras à sua frente), e no 
ranking universitário da Folha, no qual é a 11ª melhor 
do país.  Mas, então, por que a nota da Unifesp diminuiu 
na avaliação feita pelo MEC? 

O professor do Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) Armando Milioni, ex-diretor do ICT-Unifesp, 
explica algumas opções não usuais do Inep/MEC no 
cálculo do IGC contínuo (v. Milioni, A. Z.  et al. Uma 
análise dos resultados do IGC usando DEA, Anais do 
XLIII SBPO, 2012). Para o cálculo do IGC, o Inep/
MEC adota um indicador para a graduação, outro 
para o mestrado e outro ainda para o doutorado. O 
indicador da graduação (grad) é obtido a partir da 
média ponderada dos conceitos preliminares de curso 
(CPC), atribuídos a cada um dos cursos da instituição. 
Os indicadores de mestrado (mest) e doutorado (dout) 
provêm das médias ponderadas das notas dadas pela 
Capes aos programas da instituição. São levados em 
consideração apenas os programas com nota igual 

ou superior a três, reduzindo-se as notas superiores a 
cinco a este nível máximo – essa forma de calcular os 
indicadores de mestrado e doutorado prejudica a nota 
obtida pela Unifesp, que possui diversos programas 
com notas 6 e 7.

Vamos aos números. Consideremos os indicadores 
obtidos pela Unifesp e pela UFRGS, respectivamente 
primeira e segunda colocadas no ranking do IGC di-
vulgado em 2009 pelo Inep/MEC. A Unifesp obteve a 
seguinte pontuação: grad 3,20, mest 4,52 e dout 3,40. 
A UFRGS obteve: grad 3,75, mest 4,73 e dout 3,58. Nos 
três indicadores, a UFRGS ficou à frente da Unifesp. É, 
assim, natural indagar por que a Unifesp obteve o IGC 
igual a 440, maior que o da UFRGS, que foi 422, se, de 
acordo com os indicadores, a UFRGS possui sistemas 
de graduação, mestrado e doutorado melhores do que 
os da Unifesp? Isso não seria um paradoxo? Se levar-
mos em conta tanto as definições adotadas nas áreas de 
otimização multiobjetivo e multicritério quanto o bom 
senso, certamente sim. No estudo citado, os autores 
mostram que o paradoxo ocorre devido a fatores de 
ponderação de cada um dos três indicadores utilizados 
para o cálculo do IGC.  

Mais especificamente, a Unifesp fica à frente da 
UFRGS por ter um grande número de alunos de dou-
torado em relação ao número de alunos de graduação. 
Como a cada ano o número de estudantes de gradu-
ação da Unifesp aumenta, a tendência a curto prazo, 
se mantida a metodologia do Inep/MEC, é seu IGC 
contínuo manter-se em queda. Entretanto, mesmo 
com essa duvidosa ponderação, como também está em 
curso um aumento do número de estudantes de dou-
torado nos diversos programas já aprovados nos novos 
campi  (v. Salles Neto, L. L., O Reuni e a qualidade: o 
caso da Unifesp, disponível em: http://www.andifes.org.
br/?p=20705), o IGC contínuo da Unifesp deve voltar 
a subir em alguns anos.

Voltando aos rankings internacionais, se podemos 
concluir que a Unifesp está bem posicionada em re-
lação às universidades brasileiras, é também notório 
que estamos muito aquém das melhores universidades 
do mundo. O que estas têm que nós não temos? Urge 
discutir isso e definir políticas que levem nossa uni-
versidade a ser uma das melhores do mundo, por que 
não? A sociedade brasileira seria a grande beneficiada.

 O foresight estratégico Unifesp 2033, proposto pela 
Pró-Reitoria de Planejamento, pode ser um meio para 
formularmos, conjuntamente, um projeto de universi-
dade de classe mundial e pleitearmos o apoio do MEC, 

do MCTI e da FAPESP, que até hoje não deixaram de 
financiar bons programas para nossa universidade.  
Mas, nesse caso, é preciso que o projeto em questão 
seja uma prioridade institucional. Em frente!

Luiz Leduíno Salles Neto é docente do ICT-Unifesp e 
diretor eleito do Campus São José dos Campos

Campus São José dos Campos

A Unifesp e os 
rankings: o que fazer?

As pedras no caminho das 
universidades

“O edifício apresentava indícios de ter sido mal 
dimensionado em seu projeto para abrigar uma 
instituição de ensino. (…) Um exemplo era o espaço 
destinado à biblioteca. Além de acanhado para a 
sua finalidade (em torno de 40m2), localizava-se no 
primeiro andar, considerado inadequado devido ao 
peso que os volumes das publicações exercem sobre 
a estrutura. (…) Uma única sala permaneceu no 
térreo, mas a péssima acústica era motivo de queixas 
rotineiras devido aos sons no piso do primeiro andar. 
(…) Carpetes colados no teto foram improvisados 
como revestimento acústico para minimizar o 
desconforto. (…) No quesito improvisação, porém, 
nada se comparou à criação de salas para abrigar 
pós-graduandos depois de o instituto implantar 
programas de mestrado e doutorado. A extravagante 
solução encontrada praticamente transformou a 
área externa do edifício em um cortiço.”

Essa poderia ser a descrição de um dos novos 
campi da Unifesp, mas trata-se de um trecho do 
livro IMECC, 40 anos – A trajetória do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Cientí-
fica da Unicamp, de Paulo César Nascimento, que 
fala do início do IMECC, na década de 1970. Esse 
instituto hoje é referência internacional nas áreas 
de Matemática, Matemática Aplicada e Estatística; 
possui programas de pós-graduação com notas 
máximas da Capes e superou há muito tempo as 
dificuldades com a infraestrutura física. 

Ao afirmar que o maior patrimônio de uma 
universidade é a sua comunidade – docentes, estu-
dantes e técnicos administrativos –, não queremos 
dizer que a infraestrutura não seja importante, 
mas que é natural a existência de dificuldades no 
início da implantação de um campus ou até de 
uma faculdade.
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eles. A pancadaria foi tão violenta que a algema se abriu, 
até que eles conseguiram nos dominar e nos conduzi-
ram para a sala de tortura. Eu fui para o pau de arara 
e  o meu pai para a cadeira do dragão, um de frente 
para o outro. Meu pai aguentou dois dias de tortura e, 
depois, eles o mataram. Ele ainda estava vivo quando 
os jornais deram a nota do Exército dizendo que ele 
tinha morrido numa troca de tiros.
E  - Mataram seu pai na sua frente?

IS - Não bem na minha frente. Tinham umas di-
visórias,  mataram ele lá. Minha mãe estava presa na 
sala de baixo, ouviu as torturas e viu o corpo dele pelo 
vitrô, com a cabeça envolta em jornais. Ela o reconhe-
ceu pelas mãos e pela roupa. Não bastasse isso, um 
torturador gritou para o outro: “Quem é o presunto?” 
E ele respondeu: “Era o Roque”. E riram. Então, ela 
teve certeza. 
E  - O que aconteceu após a morte do seu pai?

IS - Começou a minha história como preso. E a da 
minha mãe e das minhas irmãs. Elas ficaram um ano 
e meio presas. Saíram, foram julgadas e absolvidas por 
falta de acusação. Eu fiquei preso. Não fui nem proces-
sado. Jogaram o meu caso para o juizado de menores. 
Fiquei na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. 
Foi uma determinação. Não era uma sentença porque 
eu era menor. Esse lugar era um hospício-prisão. Você 
imagina qualquer crime horroroso, o autor estava lá. 
O objetivo era me deixar louco. Eu não podia escrever 
nem receber cartas, ler jornal, revista, assistir televisão. 
Eu não tinha direitos de preso político, porque não 

existia preso político no Brasil, segundo eles. Mas 
eu também não tinha direitos de um preso co-

mum, porque eu não era preso comum. Eu 
não tinha direitos.  
E  - Por quanto tempo você ficou nesse 
lugar?

IS - Fiquei três anos e mais outros 
quase três junto com os presos políticos, 
entre o Dops e o presídio Tiradentes. Os 
caras da repressão começaram a se livrar 

dos casos mais incômodos, com denúncias 
no exterior de que tinha tortura, desapare-

cimento. No meio disso, tinha o caso de um 
menor que foi preso, que estava num hospício, 

que praticamente viu o pai morrer etc. E eles 
tinham que se livrar desse menor. Mas não tinha 

uma solução para a minha pena. Eles pediram 
que eu pedisse para sair e eu disse que não. Eles 

insistiram. Percebi que tinha alguma coisa maior. 
Decidimos, eu e minha família, que pediríamos 

a minha soltura, reivindicando a “revisão 
da situação”. Remeteram o meu caso 

à Auditoria Militar. Saí da prisão 
achando que seria morto na porta. 

E  - Como foi a vida depois da sua saída da prisão?
IS - Fiquei dois ou três anos com os caras me se-

guindo. Entrava no ônibus, o carro ia do lado; descia e 
o carro continuava; subia até a Martiniano de Carvalho, 
onde eu estudava, e eles iam do meu lado. Aí começou a 
campanha pela anistia. Me integrei em todas as campa-
nhas de redemocratização, eleições diretas. Fundei o PT 
e saí um ano e meio depois brigado com o José Dirceu.
E  - Existe relação entre a época da ditadura e o estado 
contemporâneo de violência policial?

IS - É a herança da ditadura. A criminalização dos 
movimentos sociais, hoje, tem a mesma base, o mesmo 
princípio: a ideologia da segurança nacional. A estru-
tura da PM ligada ao Exército foi criada em março de 
1970. Foi  definido por decreto que a PM é força auxiliar 
do Exército e esse decreto nunca foi revogado. Ainda 
hoje, o governador de qualquer Estado, para nomear 
o comandante da PM, tem que pedir autorização ao 
Exército. Teoricamente, é uma formalidade. Mas o 
cara que se torna comandante com a anuência do 
Exército, deve obediência a quem? Ao Exército, não ao 
governador. O serviço secreto da PM não se reporta ao 
comandante da PM e sim ao Exército. Tem uma cadeia 
de comando paralelo  que subverte o pacto federativo – 
a União cuida da União, o Estado cuida do Estado e o 
Município cuida do Município. A ditadura centralizou 
tudo isso e o sistema é mantido pelo decreto que criou 
a Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM), que 
é comandada por um general. 
E  - O que você acha dos black blocs e das jornadas 
de junho?

IS - Até junho, qualquer manifestação era reprimi-
da. Eles desceram o cacete, furaram olho de jornalista e 
o diabo a quatro. Mas, a população não voltou pra casa. 
Voltou pra rua. Reconquistamos o direito de protestar. 
Costumo brincar que sou avô dos black blocs, porque 
eu fiz a luta armada. Eles têm mais é que detonar mes-
mo, radicalizar. Só que tem muita infiltração. É preciso 
ter uma calibragem, para não servir de pretexto.  
E  - A revisão da Lei da Anistia pode acontecer?

IS - O STF não diz que não pode ser revista e sim 
que houve um acordo político e que, portanto, os 
torturadores não podem ser processados. Acho que a 
gente está caminhando para essa revisão por um motivo 
muito simples. O mundo está olhando para o Brasil e 
está dizendo que não podemos ficar nessa situação. A 
Corte Interamericana condenou o Brasil, dizendo que 
os torturadores precisam ser punidos. O Brasil tem que 
achar os desaparecidos e abrir os arquivos militares. Os 
três poderes precisam se juntar para resolver isso. Não 
é uma opção. Tem que fazer.
E  - O trabalho da Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) fica inacabado sem a punição dos responsá-
veis pelos crimes da ditadura?

IS - A função da CNV é apresentar a ditadura para 
a população. As pessoas precisam saber que houve uma 
ditadura, quais crimes ela cometeu e quem são os crimi-
nosos. O relatório final da CNV  tem três grandes partes: 
a apuração (os crimes), as conclusões (de que houve 
tortura e de que isso não é aceitável) e a última - a reco-
mendação - que orienta a criar mecanismos para coibir 
essas práticas, a começar com a punição aos torturadores. 
A recomendação é a mais importante. Nunca no Brasil 
se falou tanto em ditadura. O Brasil é o único país que 
subverteu a estrutura da CV. Em qualquer outro país, foi 
criada uma Comissão da Verdade Nacional. Aqui, além 
da CNV, criamos comissões estaduais, municipais, nas 
universidades e nas entidades sindicais. 
E  - Esse movimento nas universidades é importante?

IS - É fundamental. Mesmo se nada tivesse ocorrido 
na Unifesp, é fundamental contar que houve repressão. 
Todas as escolas e faculdades têm TCCs sobre a dita-
dura. Estamos descobrindo a nossa história.

Erika Sena

Entrementes - Conte um pouco da sua história.
Ivan Seixas - Sou filho de militantes operários que 

lutavam por melhores condições de vida. No bairro 
onde nasci não tinha água, luz, esgoto, educação, 
transporte. Todo mundo lutava por melhores condições 
– gente que era militante e gente comum, lutando pela 
sobrevivência. Em 1964, quando houve o golpe,  essas 
pessoas passaram a lutar contra a ditadura. 
E  - Seus pais já estavam nessa luta há bastante tempo?

IS - Sim, desde 1940. Meu pai militava em Porto 
Alegre, a gente sabia de tudo - até para nos precaver-
mos dos perigos. Depois, quando a gente veio para São 
Paulo, em 1970, ele se integrou a uma organização da 
luta armada – o Movimento Revolucionário Tiradentes 
(MRT). Oficialmente, eu não era militante, mas impri-
mia panfletos, sabia que morava em nossa casa Carlos 
Lamarca, o homem mais procurado do país. Nos dias 
de reunião eu fazia a vigilância fora de casa. Então, de-
cidi virar militante. Passei a participar também da luta 
armada. Quando eles nos capturaram, a nossa chegada 
no DOI-CODI foi no grito: “Olha quem nós pegamos. 
O Roque e o filho dele, o Teobaldo”, que eram nossos 
nomes de guerra.  

E  - Você tinha que idade quando 
foi preso?

IS - Tinha 16 anos. No dia 
da prisão, trocamos socos com 
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“Eu sou avô dos black blocs”
Ivan Seixas, ex-preso político e membro da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, analisa 
o impacto do legado da ditadura no Brasil contemporâneo
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Governo conjuga “ortodoxia” financeira na relação com o mercado mundial com retórica pautada pela busca da justiça social, explica a professora
Cristina Pecequilo, do curso de Relações Internacionais da Unifesp

Pedro Orlandi
O governo Dilma Rousseff adota uma postura dis-

creta no cenário mundial, embora mantenha coerência 
com as linhas da “era Lula”, diz a professora Cristina 
Pecequilo. Algumas contradições são evidentes: por 
exemplo, entre o discurso endereçado à justiça social e a 
orientação da economia comprometida com a saúde do 
capital financeiro, ou entre as duras críticas à prática de 

espionagem estadunidense e a recusa ao pedido de 
asilo do ex-agente Edward Snowden.

Entrementes - O discurso da presidente Dilma Rous-
seff na Assembleia Geral da ONU - contendo  críticas 
à política ortodoxa da zona do euro para superar a 
crise financeira, que prioriza cortes em investimentos 
na área social - tem real impacto no mundo?

Cristina Pecequilo - O impacto é real, principal-
mente entre os países do Terceiro Mundo e aqueles em 
crise. Defende-se uma política de caráter social, com 
maior envolvimento do Estado, para a promoção do 
crescimento e do desenvolvimento.

E – Mas não há uma contradição entre o discurso e 
a prática de um governo que destina 22,5% do PIB 
para pagar juros e amortização da dívida, mas apenas 
5,3% para a educação e 4% para a saúde?

CP - Essa é uma contradição histórica na trajetória 
da economia brasileira, e que não é exclusiva do gover-
no Dilma. Apesar dos esforços para que se melhore a 
agenda social, o Brasil aplica uma visão ortodoxa no 
que se refere à divisão de recursos.

E - Dilma fez uma crítica dura contra a prática de 
espionagem dos Estados Unidos. Isso indica uma 
alteração na qualidade das relações diplomáticas 
com Washington?

CP - As relações Brasil-EUA são sólidas estrutural-
mente em termos de parcerias econômicas e políticas já 
estabelecidas no comércio, na educação, entre os prin-
cipais setores. A tendência é que não ocorra mudança 
estrutural nesses padrões, mas, de fato, houve uma 
crise conjuntural, que não irá contaminar o restante 
das parcerias.

E – A ação das agências de espionagem estaduni-
denses no Brasil vem de longa data. O que explica a 
incapacidade do governo brasileiro de blindar o país?

CP - Nos anos 1990, o Brasil optou por reduzir 
significativamente os investimentos em defesa, assim 
como na área de ciência e tecnologia. Isso deixou o 
país vulnerável em setores estratégicos, essenciais para 
a preservação da segurança e soberania nacionais. 
Com isso, tornou-se mais sensível a ataques externos, 
principalmente os ciberataques, que demandam in-
vestimentos consideráveis nesses setores (e, no fundo, 
o país é vulnerável também em termos de segurança 
tradicional). Ou seja, o Brasil tomou uma opção por 
não se blindar na era FHC e inclusive chegou a tercei-
rizar a segurança interna (como, por exemplo, com 
satélites de monitoramento do espaço aéreo) a empresas 
estrangeiras, principalmente norte-americanas. Os 
investimentos somente foram retomados no governo 
Lula, mas a situação do país tornou-se precária nesses 
setores, e os investimentos permanecem muito mais 
baixos do que deveriam para proteger a segurança e a 
soberania nacionais.

Contradições marcam política externa de Dilma

E - Como a senhora interpreta a atitude de jornalistas  
como Merval Pereira, Carlos Sardenberg e Maristela 
Basso -, que minimizam a gravidade da prática de 
espionagem e até mesmo responsabilizam a vítima, 
no caso, o Brasil, por não ter adotado as precauções 
para impedir a espionagem?

CP - O ato de espionagem é grave por princípio, 
além de ilegal. Porém, não é praticado somente pelos 
Estados Unidos, mas por todas as potências interna-
cionais. A contradição grave na fala dos jornalistas 
citados é que nas origens do problema, o corte de 
investimentos no setor de defesa na década de 1990, 
houve um apoio a essa postura pacífica do Brasil por 
parte dos mesmos críticos atuais. Mas foi uma opção 
brasileira, idealista, de achar que, ao abrir mão de sua 
defesa teria a soberania respeitada.

E - Num sentido mais geral, o que mudou na política 
externa do Brasil na gestão Dilma, comparando-se 
os governos FHC e Lula? Há mais semelhanças ou 
diferenças? 

CP - Em termos de princípios, a política externa de 
Dilma é continuidade da de Lula na defesa da agenda 
Sul-Sul, da aliança com os Brics e da integração sul-
-americana (e que, à exceção da agenda de integração, 
faz contraponto às prioridades de FHC). Porém, na 
prática, a intensidade das ações brasileiras diminuiu, e 
o Brasil posicionou-se de forma mais tímida na gestão 
Dilma/Patriota, apresentando um baixo perfil.

E - Como explicar diferenças de conduta como, por 
exemplo, o exílio concedido pelo governo Lula a 
Cesare Battisti e a rejeição à proteção de Edward 
Snowden pelo governo Dilma? Por que foi negada a 
proteção ao ex-agente? 

CP - As diferenças derivam do baixo perfil assu-
mido por Dilma. E aqui existe uma outra contradição 
profunda: ao mesmo tempo em que rejeitou a proteção 
a Snowden, Dilma tornou-se uma das maiores críti-
cas à espionagem norte-americana. Foi uma decisão 
relacionada a evitar choques com os Estados Unidos, 
mas contraditória porque os choques ocorreram de 
qualquer forma.
E - Quais os mecanismos que o governo brasileiro 
pode usar para libertar a ativista brasileira do Gre-
enpeace, a bióloga Ana Paula Maciel, da prisão na 
Rússia? Há chances concretas de ela ser libertada?

CP - Mecanismos diplomáticos apenas. A prerro-
gativa sobre a segurança interna é do governo russo. 
Se o governo brasileiro contestar a decisão do governo 
russo em preservar sua soberania, que considerou 
invadida pelo Greenpeace, estaria, mais uma vez, se 
contradizendo. Ou seja, critica os Estados Unidos por 
invadirem a soberania brasileira, reage com críticas 
duras, mas, critica a Rússia por proteger sua própria 
soberania. Chances de ser libertada sempre existem, 
tudo dependerá de negociação, mas fica evidenciada a 
contradição no campo dos direitos.

Cristina Pecequilo
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Colabore com o Entrementes: Se você produz textos literários e quer vê-los publicados no Entrementes escreva para literaturajornalunifesp@gmail.
com, anexando o arquivo e as formas de contato. Os textos passarão por processo de seleção coordenado por um comitê de estudantes de Letras. Não há 
limitações estéticas ou de tema, apenas pedimos que os textos tenham no máximo 5.000 caracteres.

Bom senso (in)forma
Yasmin Nariyoshi (aluna do curso de graduação em Letras)

Isso de querer ser exatamente / aquilo que a 
gente vê / no cinema // Ainda vai nos levar
além dos nossos / próprios problemas.

Teoria freudiana divina de d(eu)s
Yasmin Nariyoshi (aluna do curso de graduação em Letras)

Não está à luz / está no escuro / no dígito /
no cogito / ergo sum/ do ditado / não digitado 
/ Só pensado / que o inverso /do universo / 
está no meio / e no fim / da prática / teórica 
/ sou eu no meio / de Freud /
e / Ana no fim / do início /esse é o meu 
/ clube / esse é o nosso / vício / viver sem 
medo / de ser feliz / é (im)possível ser infeliz 
sozinho // De pássaro / a peixinho / palhaço 
/ e passinho / descalço / fadado ao / escuro 
/ o escudo / é a poesia / nonsense /
mais sentida / que dá luz / à tona / à vida /
profética / do verso / polaco / leminskiano /
no moleskine / que ainda não escrevi / só 
li // Assim sim no sin é salvo na vanguarda 
hermética pasescolalll / fazer da nossa escrita 
uma sonora / cantando encantando / dan-
çando amando /e pokeando / twittando / 
navegando / na web / na tela / no sonho / 
da nossa / sua / vossa / bossa / clara / rara 
/ novela // Da sessão mais tarde que vale a 
pena viver de novo/

Canonização de Maulo Paluf
Rodrigo Carneiro de Oliveira Tietzmann (aluno do curso de 
graduação em Ciências Sociais)

Era uma vez, num reino distante de uma 
galáxia próxima, um menino franzino, filho 
de rivaneses, que viria a se formar em Enge-
nharia Civil. Esse menino termina o curso, 
entra na borítica e procura fazer tudo o que 
deveria fazer um borítico: age pela sociedade 
em primeiro plano, ama sua família e outras 
cositas más. Um dia, foi criminalizado por 
repressão e também por desviar dinheiro, 
algo que já era uma instituição na política. 
Foi fritado porque falou algo que foi mal in-
terpretado e porque apoiou alguém que não 

Amor platônico
Mariane Tavares (aluna do curso de graduação em Letras)

Quase graduado em Filosofia, Platão estava 
à procura do tema ideal para sua dissertação 
de mestrado. Platão observava as pessoas e 
o mundo ao seu redor, sentia-se apto para 
estudar suas relações, julgava-se impenetrável.
Conheceu Diotima.
Diotima era professora. A disciplina que mi-
nistrava com frequência tratava do amor, e a 
pesquisadora era uma referência no tema.
Platão já ouvira diversas teorias sobre o amor, 
mas ao ouvir Diotima, logo na primeira aula, 
identificou-se e decidiu o que gostaria de 
analisar. A cada dia Platão se interessava mais 
sobre o assunto. Ele ouvia as canções feitas por 
Diotima, frequentemente passava em frente 
à sala da professora, olhava mais de uma vez 
ao dia os e-mails que trocava com ela sobre 
dúvidas da matéria e finalmente adicionou-a 
no Facebook. Platão entristecia-se nas demais 
aulas, pois contava os dias da semana para 
rever a professora e assistir suas aulas. Ainda 
que muitos apontassem os defeitos de Diotima, 
Platão os recusava, desacreditava deles e todos 
percebiam que Platão estava descobrindo algo.
Durante as discussões, o filósofo achava ab-
surda a forma como o amor fora concebido. 
Indignava-se com a corruptibilidade do ser hu-
mano, pensava: “Como pode o homem abrir 
mão de suas virtudes e da vida transcendental 
pelo simples prazer? Que prazer é esse?” (Mal 
sabia ele que Freud explicaria isso muitos anos 

depois.) Mesmo assim ele permanecia aos 
pés de Diotima.
Disseram-lhe: “Platão, você está descobrindo 
uma nova modalidade do amor!” (Talvez fos-
se por isso que a tal professora permanecia 
uma referência sobre o tema, mas...) Ele não 
deu confiança ao que lhe diziam e contem-
plava Diotima discursando com os demais 
filósofos, em conversas mais intimistas no 
café, rindo, caminhando sob a luz do sol, e 
– quando ela o cumprimentava –  ele ficava 
sem jeito. Uma vez, Sócrates disse a ele que 
Diotima dava aulas práticas sobre o amor e 
não recusava alunos, mas o pobre Platão sen-
tia que a professora nem o notava. Dentro 
de si havia uma imagem perfeita atribuída 
a Diotima, e ele não gostaria de destruí-la. 
Sofria. O semestre estava acabando, e a cada 
dia sentia-se mais distante de tudo. Assim, o 
filósofo mergulhou nos estudos até livrar-se 
daquilo que estava sentindo.
Por Diotima, Platão conquistou os seguintes 
títulos: mestrado, doutorado, pós-doutorado 
e livre-docência. Sua ideia reverbera há 
milênios, e tornou-o um famoso filósofo, já 
consagrado, com a tese do amor platônico.
Amor platônico é, na acepção vulgar, a liga-
ção do amor ideal de Platão, que compreen-
deu o amor como algo essencialmente puro 
e desprovido de paixões, sem fundamentos 
sexuais.

poderia pensar como ele, pois o pensamento 
é subjetivo. Ele queimou sua língua pelo que 
falou e pagou de alguma forma pelo que não 
deveria fazer, mas, além do apoio dos trabalha-
dores informais e dos rivaneses, ele certamente 
foi superado pelo que fez, pois não procurou 
enfraquecer e desarticular a democracia com a 
manipulação dos sindicatos, imprensa, tribu-
nais e partidos políticos, usando da demagogia 
e da hipocrisia para com os pobres para ficar 
no poder, tendo apoio para aumentar impostos 
e outros lucros pessoais, aprovando por lei seu 
próprio aumento de salário, ao mesmo tempo 
que afirmava que o país estava em crise e, sem 
ser incomodado, não procurou desvirtuar as 
forças públicas, estas que agora funcionam 

para combater a reação normal ou esperada 
dos manifestantes que protestam contra as 
boríticas aplicadas nesse reino. Então, ele não 
resumiu a democracia em algo tão restrito e 
com falta de quórum, com procrastinação e 
digressão burocrática, enquanto manipulava 
seu desmantelamento, muito menos foi à luta 
com a publicidade como arma e o exército 
como escudo para combater seu próprio povo 
e ficar perene no poder. Enfim, embora não 
fosse tão inocente, Maulo perdeu seu trono 
por mesquinharias, não porque não tenha 
sido aplicado o preventivo terapêutico, mas 
porque, sendo o pai dos boríticos, é certa-
mente aquele que faz escola. Mas quem foi 
rei não perde sua majestade.
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pedem a socialização do poder universitário. Defendemos 
e reivindicamos:

1. revogação do que ainda resta da Lei 5.540/68, com 
nova redação dada pela Lei 9.192/95;

2. aprovação de legislação que garanta a todos os servido-
res federais da educação (docentes e técnicos administrativos 
em educação) a possibilidade de serem eleitos dirigentes das 
Ifes, por pleitos – no mínimo –  paritários; 

3. alteração do parágrafo único do artigo 56 da LDB.
Ivete Negaloira e Rafael Pereira (militantes da Fasubra 

– grupo É Hora de Resignificar)

Lançamento

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp 
lançou a revista de divulgação científica Entreteses, durante 
a abertura do V Fórum Integrador de Pesquisadores, em 6 
de novembro. A revista tem o objetivo de divulgar a produ-
ção cientifica da universidade, além de ser instrumento de 
interlocução entre pesquisadores de todas as áreas. “A revista 
científica é um instrumento poderoso para nos conhecermos. 
A comunicação se estabelece por meio da revista” salienta a 
reitora Soraya Smaili. 

A primeira edição reúne um histórico do desenvolvimen-
to da pesquisa na Unifesp, oferece indicadores de produção 
científica nos seis campi da universidade, além de entrevistas, 
debates e reportagens.

Amizade em tempos sombrios

Tempos sombrios em um mundo maniqueísta. Contra. 
A favor. Ditadura. Prisões. Tortura. Exílio. Clandestinidade. 
Estratégia: derrubar a ditadura. Táticas: várias. Grupos católi-
cos, grupos reformistas, partidários da luta armada, como eu. 
EPM: trabalho em conjunto em nome da estratégia: abaixo 
a ditadura. Marcos P. T. Ferraz foi um grande articulador e 
democrata, e por isso foi por mim citado na entrevista [publi-
cada na segunda edição do jornal, sob o título “O primeiro 
dia de aula de Regina Solitrenick: 31 de março de 1964”]. 
Quando expressei minha vontade de voltar (e não pedido), 
conversamos com a franqueza, que sempre caracterizou 
nossa amizade, os prós e contras. Honestidade mútua é que 
tornou possível sermos companheiros e amigos desde 1964. 
Nunca pedi; Marcos, portanto, nunca negou. Tenho orgulho 
de minha longa amizade com Marcos e espero que não haja 
solução de continuidade.

Regina Elza Solitrenick

Reuni e PBP no Entrementes 3

Agradeço pelo novo Entrementes. Está muito bom, e os 
temas são cruciais, instigantes e necessários. Gostei bastante 
da reportagem sobre o Reuni e a permanência estudantil. 
Circulei entre todos os pró-reitores da área e houve excelente 
repercussão durante o nosso fórum nacional. Muito obrigada 
e parabéns pelo excelente trabalho. 

Andrea Rabinovici (Pró-Reitora de Assuntos Estu-
dantis da Unifesp)

Comunicado da Comissão 30 
horas – link do site

A comissão constituída pela Portaria nº 2.601, de 16 de 
agosto de 2013, que tem como objetivo promover um estudo 
para a implantação da flexibilização da jornada de trabalho 
(30 horas) na Unifesp, informa que já está disponível o site 
para comunicação com a comunidade da universidade. 
O endereço para acesso na página virtual é: www.unifesp.
br/30horas.

Comissão 30 horas

Manifesto contra a instalação de 
caixas eletrônicos no prédio da 
Reitoria 

Fomos informados pela Divisão de Segurança que serão 
instalados caixas eletrônicos no térreo do edifício da Reitoria. 
No primeiro momento, essa notícia nos dá uma sensação de 
praticidade, já que poderemos pagar contas, efetuar depósitos 
e fazer saques no local onde trabalhamos. Porém, logo essa 
sensação se transforma em terror e insegurança por tudo o 
que a imprensa escrita, falada e televisionada noticia diaria-
mente em relação a roubos, “saidinhas de banco”, furtos de 
cartão e senha, sequestros relâmpago, explosões em caixas 
eletrônicos e assaltos a carros-fortes. Diante do exposto, foi 
solicitada uma consulta à comunidade no prédio da Rei-
toria para que, democraticamente, as pessoas avaliassem e 
opinassem sobre o assunto. O resultado extraoficial indicou 
que aproximadamente 74% dos entrevistados são contrários 
à instalação dos caixas eletrônicos.

José Baptista Barreto, José Maria Salomé e Sinara Apa-
recida Farago de Melo (servidores técnicos administrativos 
do prédio da Reitoria)

Democratizar as instituições 
federais de ensino para superar o 
corporativismo

Está em atividade no âmbito das relações entre gover-
no, gestores das instituições federais de ensino superior 
(Ifes) e representação sindical dos trabalhadores técnico-
-administrativos em educação (TAEs), o Grupo de Trabalho 
Democratização das Ifes (GT Democratização), que foi criado 
por demanda do acordo que possibilitou o fim da greve dos 
TAEs em 2013.

É possível dizer que, nesse GT, a Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições 
de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) e o Sindi-
cato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica (Sinasefe) esperam, no mínimo, 
construir sínteses capazes de avançar na democratização das 
Ifes, sobretudo nos aspectos relativos às restrições impostas 
ao segmento dos TAEs e discentes nas universidades e insti-
tuições federais de ensino.

(…) Lutamos contra toda forma de opressão e segre-
gação. Defendemos uma universidade pública, autônoma, 
gratuita e de qualidade, socialmente referenciada, por isso 
consideramos urgente e determinante para um efetivo debate 
de democratização a remoção dos entulhos autoritários da 
legislação, inclusive dos estatutos das instituições, que im-

Fala comunidade: Este é um espaço reservado para a publicação de sugestões, críticas e elogios 
da comunidade Unifesp. Colabore, escrevendo para comunidade@unifesp.br com seus dados de 
identificação.

Dezembro / Janeiro

• Workshop prepara atletas para 
a Copa

Larissa Marolla
“Atualmente, só existe a preocupação 
com o treinamento físico dos esportistas. 
Queremos oferecer um diferencial para 
eles, usando aparelhos como eye tracker 
(rastreador do olhar), para melhorar 
suas habilidades visuais, perceptuais e 
cognitivas”, diz a ex-atleta Martina Na-
varro, doutora em Fisiologia Humana 
e integrante da equipe de Engenharia 
Ocular da Unifesp. 

A equipe organiza o workshop “Otimi-
zando o desempenho de atletas”, entre 
os dias 10 e 13 de dezembro. O objetivo 
é discutir as novas tecnologias disponí-
veis para pesquisas na área de processos 
motores e perceptuais, e ampliar as dis-
cussões para possíveis aplicações práticas 
dessas tecnologias no meio esportivo. 

“Estudos recentes mostram que o uso de 
tecnologias como rastreadores de visão, 
sensores de movimento, realidade virtual 
e dispositivos interativos contribuem 
para melhores resultados no treinamento 
dos atletas e, consequentemente, durante 
as competições. Isso já está em funciona-
mento na Europa e nos Estados Unidos. 
Agora queremos aplicar e popularizar no 
Brasil”, explica Martina.

As aulas, teóricas e práticas, acontecerão 
no Campus São Paulo, com apenas 80 
vagas disponíveis. Mais informações 
pelo e-mail: athletes.performance2013@
gmail.com

site: www.sap.unifesp.br/
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Eye tracker melhora o desempenho do atleta
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Treinamento Pa-
ralímpico em São 
Paulo, e outro, na 
produção científica, 
aplicada à rotina dos 
atletas do CPB, com 
a parceria da Unifesp. 
Uniu o útil ao agradável. 
Fora isso, a espera pelo 
tão falado 2016, quando 
o maior evento espor-
tivo do mundo será 
realizado na cidade 
maravilhosa, o Rio de 
Janeiro.

Além disso, ele 
cultiva suas paixões. 
Além da prática esporti-
va nas horas oportunas, 
é amante da internet 
e apreciador de qual-
quer estilo musical, de 
Pena Branca e Xavan-
tinho a Beethoven. 
E, hoje, ele também 
é pai. Sua vida gira 
em torno do baixi-
nho Vinícius e, a 
deste, em torno do 
esporte. São sete 
anos presenciando, lado a lado, 
treinos e campeonatos dos 
–  carinhosamente chamados 
pelo filho –, titios.

Foram muitos jogos, qua-
tro Paralímpiadas, 32 países 
visitados e amizades com 
pessoas inesquecíveis. São 
ocasiões que só o Educador 
Físico Futebol Clube poderia 
proporcionar, mas 
ele  acredita que 
aconteceram apenas 
por estar no lugar 
certo e na hora cer-
ta. Não trocaria essa 
profissão por nada. 
Ela transformou sua 
vida, ensinando-o a 
valorizar mais o ser 
humano. “Todos têm 
sua capacidade, por piores 
que as situações possam pare-
cer. As mudanças virão e serão 
fantásticas, basta estimulá-las 
para que elas acon-
teçam”, conclui o 
professor da vida, 
Ciro Winckler.

professor da disciplina de Esporte Adaptado. Num 
dia de apuro, este pediu sua ajuda para participar de 
um dos projetos de extensão. Foi quando conheceu 
Wellington Rodrigues, o Baiano, corredor deficiente 
visual. O atleta apenas precisava de um companheiro 
para guiá-lo nas provas, e o aprendiz assim o fez. A ma-
ravilha desse trabalho lhe ofereceu a oportunidade de 
observar o diferente, vendo suas potencialidades, nada 
mais. Uma lição que leva sempre consigo e que o moti-
vou a tornar-se especialista em atletismo paralímpico.

A torcida enlouquece. Nos segundos iniciais, três 
deles se destacam, mas o sul-africano vai ganhando 
distância. O locutor narra com vigor, e o estádio entra 
em estado de êxtase. É a última curva.

A partir daí, o destino possibilitou-lhe vários chu-
tes no ângulo. Um emprego, em 1998, na secretaria 
do Campeonato Mundial de Futebol para Cegos, em 
Paulínia, quando presenciou a vitória do Brasil na final 
do jogo contra a Argentina, e a experiência em algumas 
competições no exterior, ainda na época de estudante, 
foram os melhores gols. Entretanto, sua grande realiza-
ção chegou em 2000, com a primeira Paralimpíada, em 
Sidney. Havia ali uma aura inexplicável. A sensação de 
frio na barriga e o coração batendo a milhão existiram 
e sempre vão existir em qualquer competição. Repre-
sentar uma nação, sendo responsável pela preparação 
dos atletas, mostrou que sua vida se modulava cada vez 
mais pelo ritmo prazeroso que é o esporte.

Vinte segundos. O tempo em que as cores do meu 
país ultrapassam a todos. Somos o número um! Meu 
amigo, cujo crescimento acompanhei desde os 15, ven-
ce! Cansado, ele cumprimenta seus rivais, faz o sinal 
da cruz e finaliza apontando o dedo para cima. Uma 
dedicatória aos céus.

Destino ou acaso, os ciclos quadrienais dos grandes 
jogos influenciaram o seu trabalho. Atenas, 2004: o 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convidou-o para 
fazer parte do grupo técnico de atletismo, prática que 
mais o atrai. Vários projetos e ações acadêmicas que 
realizou enquadraram-se nessa modalidade, além de 
ser o hobby preferido aos finais de semana. Pequim, 
2008: mesmo lecionando em Florianópolis, decidiu 
mudar-se para a Baixada Santista, após ser aprovado 
no concurso para docente na Unifesp. Eram outras 
portas se abrindo. 

Maracanaço! É o que eu posso dizer! Não consigo 
parar de gritar de tanto orgulho! De repente, não é que 
vejo uns policiais? Não, está tudo bem. Estou aqui 
com o pessoal! Você tem que entender, esse é o Alan 
Fonteles ganhando do maior atleta paralímpico, o Pis-
torius. Precisamos comemorar...

Londres, 2012, última Paralímpiada, uma cena mar-
cante: a conquista de Alan Fonteles,  jovem corredor 
brasileiro, morador do município de Ananindeua, foi 
importante, servindo de inspiração a ambos para en-
frentar novos desafios. O técnico havia encontrado os 
seus. Hoje está envolvido na construção de projetos que 

pretende legar as gerações futuras. Um, material, 
com a criação do Centro de 

Professor da vida

Juliana Narimatsu 

O barulho ensurdecedor se mistura com o flash das 
câmeras. Todos os olhos estão voltados para um único 
ponto da pista oval, verde e amarelo. Não. Não o bra-
sileiro, o sul-africano de pernas de aço é que chama a 
atenção. Ele espera pelo momento certo, junto com os 
outros oito. O percurso já é conhecido, são os mesmos 
duzentos metros à frente. Livres, totalmente livres.

Uma pessoa alta. Cabelos cor de café cuidadosa-
mente desalinhados, olhos emoldurados por hastes 
prateadas e um sorriso jovial. Nasceu na interiorana 
Botucatu em 21 de abril de 1979. Filho de uma profes-
sora e de um corretor de imóveis,  ele chegou ao mundo 
para viver do esporte. Ou melhor, para o esporte. Isso 
vem desde os sonhos de criança. Após a jornada diária 
na escola, gostava de passar o resto das tardes com os 
amigos no clube da cidade, tanto para jogar conversa 
fora, quanto para jogar uma boa partida de futebol.

De longe, sinto uma nuvem de tensão pairando no 
ar. Depois de ajudar um dos nossos atletas, puxo uma 
cadeira para assistir à prova ao lado da equipe. Meu 
péssimo ouvido tenta decifrar a narração polida do in-
glês, apresentando um por um. Estamos quase certos que 
uma medalha será nossa. Agora, a cor...isso será na hora. 

Com 18 anos, decidiu tentar seguir carreira em Fi-
sioterapia, porém sem sucesso. Seis meses se passaram 
e lá estava ele iniciando a graduação na Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) de Jaú, no curso de Administração 
em Navegação Fluvial. Tudo tranquilo, até chegarem 
as notas de Matemática. Descobriu  ser o melhor da 
turma, algo estranho, já que não tinha tanta afinidade 
com números. Por causa do sucesso inesperado e da 
confiança adquirida, resolveu largar tudo para realizar 
o desejo de infância, encontrando-se finalmente ao 
cursar Educação Física na Unicamp.

Eles estão a postos. Mãos e joelhos se apoiam no chão 
alaranjado. A chance de ser o campeão está chegando. 

Escuto o silêncio, ele toma 
conta do público. A 

sirene sinaliza a po-
sição de largada; 
logo, um disparo. 
Começou.

O pontapé ini-
cial que despertou 
sua vocação foi 

dado por Júlio 
Galvão, seu 

Ciro Winckler 
e algumas credenciais de eventos esportivos 

Fotos: José Luiz Guerra


