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à Universidade pública insinuar ou admitir que reitores, docentes e servidores têm interesses
distintos öu antagônicos quanto ao sucesso da lnstituição.

Trønsparência

Há umâ compreensívei demanda por mais transparência na gestäo financeira da
Universidade, com a qual concordamos plenamente. A propósito, é preciso ressaltar o
imenso progresso obtido nesse tema- desde que assumirnos a gestão da usp.

Durante todo o segrurdo semcstre de 2013, circularam notícias sobre as dificqldades
fittanceiras cla Universidade, que nunca forarn confìrmadas pela Reitoria, e cujas dimensões
não tínhamos ideia, pois sequer o orçarnento para o ano subsequente fora discutido e votado
no Conselho em 2013. Somente a partir de jaureiro de 2014, tivemos acesso às informaçõcs
que foram imediatamente divulgadas a toda a Universidade. Desdc então, tanto a Colnissão
de Orçamento e Patrimônio quanto a Reitoria têm fo¡necido informações detaihadas aos
membros do Conselho Univcrsitário, aos diretores e a toda comunidade sobre os diferentes
aspectos da situação financeira e orçamentária.

Há também premência sm estabelecermos controles permanentes e mais estritos sobre a
gestão dos recursos. Para isso, cottstituímos urn Grupo de T'rabalho para organizar uma
Controladoria, que responda ao Conselho lJniversitário e cu.ia missäo será acompanhar a
corretâ execução do orçamento por parte da Reitoria.

A reforma dø governança

Ern 5/3/2014, fai realizada reuníão extraordinária do Conselho Universitário que lixou
temática e calendario parã encaminhar a reforma estatutária, além de escolher uma comissão
dc prol'essores, estudantes e funcionários para coordenar tal missão. Iâ rcalizamos uma das
quatro rcuniões destinadas a discutir a substância das reformas (transmilida pelo IPI'V-USP.
dentro do comprotnisso de transparência), que clevem definir os rumos da USP nos próximos
decênios, a estnttura do poder, os órgãos colegiados e a escolha clos dirigentes. O processo
de refonna da USP está, pois, nas mãos de toda a comruridade acadêmica. Cabe a ela
responder a esse poder, Ltmavez que a reforma deve ser feita por todos.

A escolhø de díretores e o fortølecimento do vice-reitor

Avanços importantes e almejados pela comunidade loram aprovados pelo Conselho
Ulliversitalio, pur propost¿l da R'iitoria. Ern su¿r segunda sessão ordinária de 20i4, f'oi
aprovada a mudança do Ëstatuto que transferiu às tlnidades o poder pleno de eleger seus
diretores. A lista tríplice pala diretores e vice-diretores foi abolida e crs dirigentes são agora
eleitos por maioria absoluta do colégio eleitoral das Unidades. Essa representa uma das mais
importantes tnudanças no equilíbrio de poder na USP, desde a sua fundação, uma vez que a
escolha dos diretores de Unidades, que constituem uma parcela significativa cio Conselho
Universitário, deixa de ser prerrogativa do reitor.

No rnesmo ssntido da desconcentração do poder, o Estatuto foi refbrmado dando ao vice-
reitor a posição de coordenador-geral da administração, Dessa fonnA, o vice-reitor deixa cle
ser apenas o substituto eventual do reitor, para assumir um papel relevante na gestão, na
administração financeira e de pessoal. Dessa forma, participa com propriedade de atividades
representativas da Universidade, como nas negociações salariais com o Fórunn das Seis.
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A reþrma dø carreirn docente e os regimes de trubøtho

Durante a campanha para a eleição de reitor e vice. discutimos numerosas vezes a
necessidade de rever os critérios de progressäo na carreira docente e da reforma da própria
car¡eira. Eutre outros ntotivos, pcla evidência de que uma verdadeira ref'orma do ensino de
graduação exige a nrodificaçäo das regras e da cultura da progressão na carreira. O grande
diferencial da USP é a sua heterogeneidade: de áreas cle atuação, de especialidades, de
habilidades pessoais. Essa diversidade colide, em geral, com as tentativas dc homogeneizar
procedimentos e rcgulamentos, criando uma única escala de valores.

A refumra da cameira docente deve noftear-se pelos scguintes princípios:

a) permitir avalorização das atividades de eclucação, em especial no cnsino de graduação;

b) aplicar o conceito de "valorizar a qualidade" a todas e a cada uma das atividades-fim da
Universidade: ensino, pesquisa, cultrra e extensão.

Nesse cenário, a Comissão E)special de Regimes <fe Trabalho (Cert) terá papel claro: garântir
a quaiidade dentro da hetelogeneidade, em lugar cle impor um perf,l abstrato e único de
excelência. Para levar a efeito essa importante relbrma, criamos um Grupo de 'l'rabalho
constituído pot 23 docentes das mais dif'erentes ¿i,reas de oonhecimcnto e de diversas
Unidades, pam estuclarem, discutirem com a comunidadc docente, congregações e conselhos
e, finalmente, apresentarem propostas que possam ser examinadas pelo Conselho
Universitário no bojo da reforma.

Um apelo

É evidente que, além cla questão salarial e dos avanços desses últimos seis meses, há um
amplo conjunto de reformas que a USP precisa conduzir para se modernizar. Mas, ao rnesmo
tempo em que progredimos nas reformas política e administraliva, é necessário assegurar a
saúds flinanceira da Instituiçäo. Isso exige responsabilidade de todos e não nos permite
cmbarcar em aventuras que possarn ampliar os riscos que já corremos no momento.

Somente em urn arnbiente cle tranquilidadc e de confiança mútua será possível aprofi.urdar a
democratização da Universidade, assegurar sua auto¡romia e implementar plenamente uma
profunda reforma administrativa, pontos essenciais para fazer da Universidade utn
verdadeiro instrumento de transf'ormação da sociedade. É compreensível que muclanças
provoqucm reaçõcs c grupurj apegacios ao passado, em geral, resistarn. Vanios supelar esses
desafios para construir juntos a USP do século XXI.

Atenciosamente,

Mørco Antonio Zago
Reitor
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