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.;:;::; Nclljrmos do artigo 20, inciso XVI da Constituigao do Estado de Sao Paulo, combinado com 0

(~::' ait~, 166 da XIV Consolidagao do Regimento Interno, requeiro seja oticiado ao Senhor
L.L.l S~~hirio de Desenvolvimento Economico, Ciencia, Tecnologia e Inova~ao para
Ci:::: que forne~a as seguintes informa~oes:
I -r"" S;;:;:
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l.A divulga<;:ao em 19/9, pel a Adusp, de denuncia anonima revelou tratativas secretas
entre a Reitoria da USP, a consultoria internacional McKinsey&Company, a
organizac;;ao social Comunitas e alguns grandes grupos empresariais (Cosan, Itau,
Ultrapar, Natura) para a implantas:ao de urn novo modele de "captas:ao de recursos" e
"gestao da universidade". Em que instancia da USP foi tomada a decisao de firmar 0

acordo com a McKinsey&Company e a organizac;;ao social Comunitas? Por que a
comunidade academica nao foi informada sobre 0 acordo uma vez que no inicio de
setembro 0 governador Geraldo Alckmin recebeu a visita dos envolvidos? Entre os
objetivos desta relac;;ao estabelecida entre a USP e as citadas organiza<;:6es estao
inclufdos estudos para a alterac;;ao de legislac;;ao sobre a cobranc;;a de mensalidade? 0
secretirio aprovou 0 trabalho a ser desenvolvido pela McKinsey&Company? Quais
serao os beneffcios deste trabalho para a comunidade academica? Quais sao,
especificamente, as "melhorias na gestao" que 0 acordo visa alcans:ar? Na pnitica, como
se dara 0 "aprimoramento e a ampliac;;ao da relac;;aoda Instituic;;ao com a sociedade e 0

setor produtivo"? Quem foram os doadores e quanta foi doado por cada urn a
universidade pelo "pool de ex-alunos" para viabilizar 0 acordo com a
McKinsey&Company? Esta doac;;aofoi aprovada pelo Conselho Universitario? Quando?

2.Qual sera 0 papel da organizac;;ao social Comunitas nesta relac;;aoestabelecida com a
reitoria da USP?

3. Solicito c6pia do acordo de coopera<;:aocom a McKinsey&Company e a organizac;;ao
social Comunitas e de todos os documentos assinados entre a reitoria e estas duas
organizac;;6es.

JUSTIFICATIVA

Denuncia anonima levou a Adusp (Associa<;:ao dos Docentes da Universidade de Sao
Paulo) a revelar, no inicio de setembro, tratativas secretas entre a Reitoria da USP, a
empresa norte-americana McKinsey&Company e a organizac;;ao social Comunitas para
a implantas:ao de urn novo modele de "captas:ao de recursos" e "gestao da
universidade".

Embora secreta, a relac;;aocom as duas organizac;;6es e a gestao do rei tor M.A. Zago e
vice-reitor V. Agopyan foi apresentada ao governador Geraldo Alckmin, no infcio de
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setembro e, ap6s ser surpreendida com a divulga<_;aopela Adusp, a Reitoria divulgou,
em 20/9, a nota "Universidade anuncia projeto USP do Futuro", admitindo 0

acordo "que visa a melhoria da gestao da Universidade, bern como ao aprimoramento
e amplia<_;aoda rela<_;aoda Institui<_;aocom a sociedade e 0 setor produtivo". 0 projeto
"desenvolvido pela consultoria McKinsey", segundo a nota, teria sido financiado
por "urn pool de ex-alunos da Universidade", na "forma de doa<;ao". Em "etapa inicial
de diagn6stico", ainda segundo a nota, nao haveria "qualquer referencia a cobran<_;ade
mensalidades nao tern fundamento".

A nota, porem, nao esclarece em qual instancia da USP aprovou a decisao, quais sao os
custos do projeto ou as razoes para a escoIha desta consultoria em especial e embora
sustente que 0 programa esta em sua "etapa inicial" nao explica a reuniao com 0

governador com a presen<_;ade grandes empresarios.

A Adusp questiona tambem 0 extrato de convenio disponivel no Portal da
Transparencia, que se resume a apenas tres linhas - "coopera<;ao entre os participes,
para que a Comunitas e a Consultoria [Mckinsey] possam elaborar, mediante
informa<_;oesprestadas pela USP, projeto, para cria<_;aode urn modelo de capta<_;aode
recursos e de gestao administrativa e financeira". As informa<;oes sao vag as e
insatisfat6rias.

Sal a das Sessoes, em
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