
 
 

 

PROPONENTE: Assembleia Geral da ADUFMAT - Seção Sindical do ANDES-SN 

 

FATO MOTIVADOR DA MOÇÃO: Autoritarismo e uso da Força Policial pela 

Reitoria da USP. 

 

Moção de Denúncia e Repúdio. 

 

O(a)s sindicalizado(a)s presentes na Assembleia Geral da ADUFMAT – 

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, Seção Sindical do 

ANDES-SN, realizada em Cuiabá(MT), no dia 09 de março de 2017, vem a público, 

denunciar e repudiar as atitudes adotadas pela Reitoria da Universidade de São Paulo, à 

revelia da comunidade universitária, como a contratação de modo não transparente da 

McKinsey & Company, para elaborar um projeto de administração, de caráter empresarial, 

para a USP. Salienta-se que a McKinsey & Company é uma empresa de consultoria 

conhecida mundialmente por seu envolvimento em diversos escândalos. 

A crescente atuação autoritária da Reitoria da USP ficou marcada com a decisão 

de, durante o período de férias, fechar creches da universidade, consideradas modelos 

pela comunidade acadêmica, além de significarem um direito das mulheres trabalhadoras 

e estudantes da USP, que lutam em seu cotidiano para exercerem uma profissão sem 

abdicar da maternidade. 

Finalmente, no dia 07/03/2017, com a pretensão de impor seus “Parâmetros de 

sustentabilidade econômico-financeira da USP”, algo semelhante à Emenda 

Constitucional 65/2017(que tramitou, no Senado, como PEC 55/2017), o Reitor Zago 

recorreu à força de Choque da Polícia Militar para reprimir, com a brutalidade de sempre, 

uma manifestação pacífica de docentes, funcionários e crianças em frente ao prédio da 

Reitoria. Todos covardemente atacados com bombas de gás lacrimogênio, balas de 

borracha e cassetetes. 

A Assembleia Geral da ADUFMT-S.Sind. declara que as atitudes tomadas pelo o 

atual reitor o torna indigno de ocupar e exercer tal cargo. Os demais conselheiros 

coniventes e omissos, tais como vice-reitor, pró-reitores e diretores de unidades devem 

ser considerados inimigos da Universidade Pública e, como tal, também indignos de 

exercerem os respectivos cargos. 
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Cuiabá, 09 de março de 2017. 
 


