
O reitor Vahan Agopyan rece-
beu em 26/3, na Reitoria, a Dire-
toria da Adusp, representada
pelos professores Rodrigo Ricupe-
ro, Ivã Gurgel e Michele Schultz,
respectivamente presidente, pri-
meiro vice-presidente e segunda
vice-presidente. Pela Reitoria es-
tavam presentes, ainda: o vice-
reitor Antonio Carlos Hernandes;
o pró-reitor e a pró-reitora adjun-
ta de Graduação, Edmund Baracat
e Maria Vitória Lopes Badra Ben-
tley; os pró-reitores adjuntos de
Pós Graduação, Márcio de Castro
Silva Filho, e de Cultura e Exten-
são Universitária, Margarida Ma-
ria Krohling Kunsch; o chefe de
Gabinete, Gerson Tomanari, e o
coordenador executivo do Gabi-
nete, Thiago Liporaci. A reunião
transcorreu em clima cordial e foi
acompanhada pela assessoria de
imprensa da Reitoria.
Após rodada de apresentações,

o professor Ricupero iniciou a
conversa mencionando o papel
crítico que  a Adusp vem desen-
volvendo ao longo dos anos, bem
como a necessidade de diálogo e
debate na universidade. A partir
daí foram abordados temas como
a questão do financiamento, a va-
lorização dos docentes, salários,
contratações, carreira, RDIDP,
avaliação e outros. A seguir um
resumo das principais questões
discutidas na reunião.

Salários. O reitor admite que o
salário do MS-3 é baixo, por
exemplo se comparado com bol-

sista de pós-doc, que não tem as
mesmas responsabilidades. Infor-
mou que a Reitoria vem traba-
lhando na Alesp pela questão do
teto, reconheceu os reajustes dos
últimos anos como inferiores às
perdas da inflação. Frente às afir-
mações do professor Ricupero de
que houve aumento do ICMS em
janeiro e fevereiro, e de que o
Cruesp precisa enfrentar essa
questão eventualmente apresen-
tando um plano de recomposição
das perdas, o reitor, sem ser ex-
plícito, deixou transparecer que
não haverá reajuste em 2018.

Avaliação. Quando o profes-
sor Ricupero externou que pro-
gramas de pós-graduação estão
adotando medidas produtivistas
extremas, o reitor sugeriu procu-
rar a Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção, e afirmou que a Reitoria não
tem acordo com tais medidas. So-
bre a Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), a Adusp expôs
que existe um clima de preocupa-
ção geral com as medidas a serem
implantadas pela CPA. Os auxilia-
res do reitor sustentaram que a
CPA não tem caráter punitivo.
Eles pareceram surpresos quando
os diretores da Adusp menciona-
ram a possibilidade de ocorrer
expressivo número de aposenta-
dorias de docentes que se sentem
inseguros diante desse tipo de
avaliação quinquenal centraliza-
da. O vice-reitor e a pró-reitora
adjunta de Cultura e Extensão,
que é integrante da Câmara de

Avaliação Docente (CAD-CPA),
afirmaram que a CPA deverá es-
clarecer tais questões para o cor-
po docente.
Em resposta ao receio manifes-

tado por muitos quanto a ser obri-
gatória a divisão dos docentes, em
cada departamento ou unidade,
pelos três regimes de trabalho, foi
dito pela Reitoria que não existe a
necessidade de os departamentos
terem professores em RTC ou RTP
nos projetos acadêmicos.

RDIDP. Tanto o reitor como o
vice falaram do RDIDP como regi-
me preferencial, e que é adotado
em todos os concursos. Esclarece-
ram que as novas contratações se-
riam em duas cotas de 150 docen-
tes, uma já em curso e uma outra
a ser aprovada. “Somos uma uni-
versidade de pesquisa e só tem
pesquisa com professores em
RDIDP”, chegou a dizer Agopyan.
Segundo o vice-reitor, a contrata-
ção de professores temporários é
circunstancial.

HU. O presidente da Adusp refe-
riu-se à mobilização popular em
torno do HU e ao documento que
coletou quase 60 mil assinaturas.
Agopyan, em contrapartida, reco-
nheceu a importância do hospital
como centro de ensino e pesquisa,
e no atendimento à comunidade
universitária e ao entorno, ale-
gando, no entanto, que “todo
ônus” tem sido da USP. O novo su-
perintendente do hospital, acres-
centou, está fazendo levantamen-
to de médicos e funcionários
necessários.
A Diretoria da Adusp entende

que a reunião foi positiva, por re-
abrir o diálogo entre Reitoria e
Adusp, encerrado pela gestão Za-
go. A Adusp pretende dar sequên-
cia às conversas com a Reitoria e
seus órgãos, como a Codage, pro-
curando aprofundar os temas tra-
tados em 26/3, bem como tratar
de questões preocupantes como
as decisões descabidas da CERT, a
atuação das fundações privadas, o
caso McKinsey e outras.

Audiência com o reitor
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Adriana Cruz/Assessoria de Imprensa da USP

Em 2/4 pela manhã, a Diretoria da Adusp reuniu-se com
docentes do Instituto de Psicologia (IP) , dando início a uma
série de visitas programadas a unidades da USP situadas
nos campi da Capital. A visita à Escola de Comunicações e
Artes (ECA), prevista para a mesma data, foi adiada para
4/4. No dia 3/4, os diretores reuniram-se com docentes do
Instituto de Geociências (IGc) . Salários, avaliação, condi-
ções de trabalho e muitos outros temas foram discutidos
nessas conversas.
As próximas visitas a unidades foram agendadas para 9/4

(IO e FMVZ) , 11/4 (EE e FEA), 24/4 (IB) e 25/4 (EACH e FD).
Além disso, em 18/4 a Diretoria da Adusp fará uma visita ao
campus de Ribeirão Preto. O plano é visitar as demais uni-
dades ao longo do semestre.

Diretoria da Adusp faz novas visitas a unidades
Daniel Garcia

http://www.adusp.org.br/files/database/2017/forum/2017-05-18.pdf
http://www.adusp.org.br/files/database/2017/forum/2017-05-18.pdf
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Como revelado pelo Informativo
Adusp 445, o corpo docente da
USP perdeu 354 professores entre
setembro de 2014 e fevereiro de
2018. Fruto da política reitoral de
congelamento de contratações, o
problema é ainda pior quando se
considera o quadro de professores
efetivos: há atualmente um déficit
de pelo menos 499 docentes, se
considerarmos como patamar o
contingente de 2014 (vide
https://bit.ly/2GgBl4j).
Este cenário dramático é agra-

vado pela política de reposição
dos professores efetivos aposenta-
dos por docentes temporários,
com contratos precarizados de
prazo determinado e baixíssimos
salários. Entre 2015 e 2018, por
exemplo, a USP contratou apenas
128 professores efetivos, contra
mais de 200 professores temporá-
rios. O resultado é a precarização
e sobrecarga no trabalho do con-
junto do corpo docente.
Nas diferentes unidades, repe-

tem-se os mesmos problemas: ex-
tinção de disciplinas, superlota-
ção de salas, sobrecarga de traba-
lho, prejuízo à pesquisa e à exten-
são. “Só em 2018 eu já recusei
cinco alunos que queriam fazer
Iniciação Científica ou Trabalho
de Conclusão. A gente tem que di-
zer ‘não’ aos alunos porque já es-
tamos com o número máximo.
Acaba atendendo o máximo que
pode e observa a falta de orienta-
dores para esses alunos”, relata ao
Informativo Adusp o professor An-
tonio Carlos Brolezzi, do Instituto
de Matemática e Estatística (IME).
Ao assumir aulas de Cálculo no
curso de Farmácia (FCF), pela im-
possibilidade de dividir a turma
com outro colega Brolezzi teve de
lecionar para 95 alunos.
O excesso de alunos por docente

ocorre em todas as unidades. “Se
eu vou para campo de estágio com
três grupos, tenho que repetir esta
aula três vezes e os alunos acabam
indo menos ao campo. Ou seja: as
idas dos alunos diminuíram, a dos
docentes aumentou. Este impacto
a gente sente na formação”, expli-
ca a professora Aurea Minagawa
Toriyama, da Escola de Enferma-
gem (EE), à nossa reportagem. “Te-
ve disciplina que parou de ir a
campo, reduziu tanto o número de
professores que a aula ficou só na
teoria. Para Enfermagem, isto é
muito grave, precisa ir a campo”.
Casos similares multiplicam-se,

com graves consequências para a
qualidade do ensino e a saúde
psíquica e física dos docentes, co-

mo o Informativo Adusp constatou
em alguns dos departamentos
mais afetados pelo déficit. A se-
guir os depoimentos de vários do-
centes efetivos.

Nutrição. Professora Ana Ma-
ria Cervato Mancuso, do Departa-
mento de Nutrição da Faculdade
de Saúde Pública (FSP): “Nós per-
demos profissionais extremamen-
te qualificados. Professores com
trajetórias profissionais impor-
tantíssimas, que contribuíam
muito com a qualidade do ensino,
principalmente por conhecerem
bem as necessidades do alunado.
Sentimos muito essa perda de
qualidade”.
“Veja minha situação: passei

por um período em que estava
com oito disciplinas diferentes
para ministrar. E eu não sou espe-
cialista em todas as oito discipli-
nas. Apesar de estarem todas
relacionadas à nutrição, são mui-
to distintas. Para poder me apro-
priar dos temas, tive que me
reunir com colegas, estudar o
processo de ensino, utilizando
metodologias ativas. Então a gen-
te precisou se deslocar das publi-
cações, da produção, da orienta-
ção, para atender à situação
emergencial nas salas de aulas”.
“Aquilo que se constrói com um

docente temporário dura até dois
anos e, muitas vezes, quando ele
começa a entender o processo do
curso todo, ele já está saindo. Os
professores que têm vindo são
muito bons, criam vínculos inten-
sos com os alunos porque também
são jovens pesquisadores, com
muita vontade de colaborar com o
ensino. Mas muitas vezes estão
deslocados de um projeto instituci-
onal da própria universidade. Isto
não garante a qualidade da forma-
ção de um estudante crítico, com
visão generalista do processo, do
cuidado. A gente perdeu muito”.
“E do tripé universitário, a ex-

tensão é a primeira que fica de la-
do. Então, se está afetando a
pesquisa agora, significa que a ex-
tensão já foi deixada de lado. Nós
temos projetos de extensão mara-
vilhosos que nossos estudantes
estão desenvolvendo, mas que
não conseguem ter parceria com
os docentes. Por exemplo os pro-
jetos interunidades, como o Jor-
nada Universitária, o Bandeira
Científica, desenvolvidos há mais
de dez anos, mas que têm muita
dificuldade de contar com um do-
cente apoiando porque para o do-
cente é mais uma atribuição”.

Economia. Professora Tatiana
Gomes Rotondaro, do Departa-
mento de Economia da Faculdade
de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA): “Com a falta
de professores, ficou prejudicado o
oferecimento de disciplinas eleti-
vas da área de Humanas, e sobre-
tudo as da área de Sociologia.
Sociologia Econômica I e II foram
canceladas. E a gente não tem
perspectiva de oferecer estes cur-
sos em um horizonte próximo. Ho-
je eu sou a única professora efetiva
da área de Sociologia, e a gente
tem a disciplina Introdução à Soci-
ologia como obrigatória. Sozinha,
eu não conseguiria cobrir toda a
grade. A solução que o departa-
mento pensava em encaminhar
era juntar as turmas, sendo que
estou falando de turmas de mais
de 120 alunos. O que aconteceu foi
que o professor Iram Jacome, que
se aposentou no fim do ano passa-
do, se prontificou a ficar como
professor sênior mais um pouco e
se comprometeu a dar uma disci-
plina. Por conta disso ainda não foi
preciso juntar as turmas”.
“Existe uma questão na FEA pa-

ra os professores que não são da
área de Economia, porque a gente
dá aula em outros programas da
pós-graduação. E o departamento
não conta nossa carga nos outros
programas. Então a gente assume
a carga inteira da graduação e
ainda tem a pós, para quem qui-
ser. Mas sem a pós a gente não
consegue desenvolver nossa car-
reira e fazer pesquisa. Os profes-
sores das Humanas já tinham esta
carga extra antes da crise, agora a
situação fica mais grave”.
“Neste semestre teve um mês

de aula e já estou em um nível de
sobrecarga, porque eu dou aula
três vezes por semana, tenho dois
grupos de estudos nos outros dois
dias e ainda estou envolvida em
mais duas pesquisas. Não sobra
tempo, é surreal. Todo este traba-
lho nunca é suficiente, porque afi-
nal das contas somos avaliados
pela universidade sobretudo pelos
artigos que são publicados. Não é
nem que não há produção de pu-
blicações, mas ela tem um ritmo
próprio que acontece dentro dessa
dinâmica extremamente sufocada.
E quando a universidade nos ava-
lia, ela não olha muito para isso”.
“É uma sobrecarga e uma an-

gústia que a gente tem que carre-
gar como se fossem absolutamen-
te normais. Evidentemente que há
uma lógica em articular ensino,
pesquisa e extensão, não estou

negando isto. Mas a forma como
estamos tendo que trabalhar,
principalmente pela escassez de
professor, é uma coisa quase de-
sumana. Os colegas estão ficando
doentes. Eu respiro fundo e penso
que tenho que cuidar da minha
saúde, porque não quero chegar a
uma situação de doença”.

Matemática. Professor Anto-
nio Carlos Brolezzi, do Departa-
mento de Matemática do Instituto
de Matemática e Estatística (IME):
“A diminuição de professores
acarretou o aumento de alunos
por sala de aula, pela dificuldade
de dividir as turmas. Por exemplo,
quando eu dei aula de Cálculo para
o curso de Farmácia [da FCF], eles
solicitaram dois professores, mas
o chefe de departamento teve que
negar por não termos professores
suficientes. Então eu dei aula para
95 alunos na sala. Dar aula de Cál-
culo para 95 alunos é uma situação
muito problemática porque, ape-
sar de a gente ter um monitor, isso
não é o suficiente para ter uma
boa dinâmica de sala de aula, res-
ponder às dúvidas, dar explica-
ções, fazer um acompanhamento
mais próximo do aluno”.
“O IME, em particular, atende

muitas unidades da USP, então a
falta de professores acarreta um
prejuízo enorme em toda a uni-
versidade. Porque a matemática
hoje em dia está sendo muito
mais valorizada em outros cursos
do que era há um tempo atrás,
você tem aula de matemática, es-
tatística e computação em quase
todos os cursos”.
“A gente acaba tendo que aten-

der um número maior de alunos
na pesquisa. Eu, por exemplo, te-
nho dez alunos de mestrado. Ape-
sar de ser uma opção, a gente
sente a necessidade de orientar
alunos. Só em 2018 eu já recusei
cinco alunos que queriam fazer
Iniciação Científica ou Trabalho de
Conclusão. A gente tem que dizer
‘não’ aos alunos porque já estamos
com o número máximo. A orien-
tação do professor da USP não é só
de pós-graduação: precisa orientar
Iniciação Científica, Trabalhos de
Conclusão. Então está afetando
muita gente, repercute nos alunos
da pós e da graduação”.
“No IME é flagrante: as aposen-

tadorias sem reposição vão es-
trangulando algumas áreas de
pesquisa. Áreas nas quais estes
professores eram ícones e acabam

Graves consequências do déficit de docentes
�

continua na página 3
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Nos termos do Regimento Geral e das Normas das Eleições, ficam con-
vocados os associados da Adusp-Seção Sindical para a eleição da diretoria
do Andes-Sindicato Nacional e de membros do Conselho de Representan-
tes (CR) da Adusp, a ser realizada nas dependências da USP, nos dias 9 e 10
de maio de 2018, das 9h00 às 19h00. Conforme determina o art. 36, § 3º do
Estatuto Social da Adusp - S.Sind., nas unidades com vacância de repre-
sentante suplente (ou titular), o eleito cumprirá mandato complementar
até o término da gestão do representante titular (ou suplente). Nas uni-
dades sem representantes, os eleitos cumprirão mandato até maio de
2019. As inscrições dos candidatos a membros do CR deverão ser efetua-
das na sede da Adusp situada à Av. Prof. Almeida Prado, 1366, Cidade Uni-
versitária, São Paulo-SP. O prazo para inscrições para representação junto
ao CR se encerra às 18h00 do dia 4 de maio de 2018.

São Paulo, 2 de abril de 2018.
Rodrigo Ricupero, Presidente da Adusp-S.Sind.

Unidades que deverão eleger representantes:
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Escola de Comunicações e Artes (ti-

tular - mandato até maio/2019), Escola de Educação Física e Esporte, Escola de
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Escola de Enfermagem, Escola de En-
genharia de Lorena, Escola de Engenharia de São Carlos, Escola Politécnica, Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Faculdade de Direito, Fa-
culdade de Economia, Administração e Contabilidade, Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina (suplen-
te - mandato até maio/2019), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (suplente
- mandato até maio/2019), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Facul-
dade de Odontologia, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Faculdade de
Saúde Pública, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas, Instituto de Biociências, Instituto de Ciências
Biomédicas, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Instituto de
Energia e Ambiente, Instituto de Estudos Avançados, Instituto de Estudos Brasi-
leiros, Instituto de Física, Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Geociên-
cias, Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Medicina Tropical de São
Paulo, Instituto Oceanográfico, Instituto de Química, Instituto de Química de São
Carlos, Instituto de Relações Internacionais, Museu de Arqueologia e Etnologia,
Museu de Arte Contemporânea, Museu de Zoologia, Museu Paulista.

Edital de Convocação para eleição
da Diretoria do ANDES-SN e do Conselho
de Representantes da Adusp em 9 e 1 0/5

não deixando trabalho a ser con-
tinuado pelo fato de que simples-
mente não há contratação”. Ele dá
como exemplo o pequeno grupo
dedicado à pesquisa em ensino,
no qual houve muitas aposenta-
dorias nos últimos anos e não
houve reposição. “Então, os pro-
fessores desta área que ficaram
acabam se sobrecarregando para
desenvolver seus projetos de pes-
quisa, orientações e publicações”.

Enfermagem. Professora Au-
rea Tamami Minagawa Toriyama,
do Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica da
Escola de Enfermagem (EE): “Sem-
pre fomos para o campo de prática:
hospital, unidade básica de saúde,
creche. Este campo prático sempre
teve supervisão docente. Conforme
foi diminuindo o número de docen-
tes, diminuímos também as idas a
campo dos estudantes. Nós docen-
tes estamos indo até mais. Por
exemplo: em uma turma de 80 alu-
nos ao ano, a gente dividia um nú-
mero ‘x’ de estudantes por profes-
sor. Este número está aumentando.
Se eu vou para campo de estágio
com três grupos, tenho que repetir
esta aula três vezes e os alunos aca-
bam indo menos ao campo. Ou seja:
as idas dos alunos diminuíram, a

dos docentes aumentou. Este im-
pacto a gente sente na formação.
Teve disciplina que parou de ir a
campo, reduziu tanto o número de
professores que a aula ficou só na
teoria. Para Enfermagem isto é
muito grave, precisa ir a campo”.
“Eu sou da área de Saúde da

Criança, e a residência desta área
é a que está melhor, é a que não
perdeu docente. As áreas de Saú-
de Mental, Psiquiátrica e de Saúde
da Mulher foram as que perderam
mais docentes. A Saúde da Mu-
lher, especialmente, é a que tem
que se recuperar mais, é a que
tem menos docentes”.
“Outra coisa que a redução de

docentes causou foi aumentar
nossa carga nas representações
em comissões. Eu sou da Coorde-
nação de Curso, do Bacharelado, e
as mesmas docentes que são desta
comissão estão na Comissão de
Pós-Graduação. Além de aumen-
tar a carga horária, ficamos sem
pessoas para trocar ideias, são
sempre as mesmas pessoas nos
vários colegiados. A gente precisa
representar o departamento em
todas as comissões”.
A professora Ana Luisa Aranha e

Silva, da área de Saúde Mental do
Departamento de EnfermagemMa-
terno-infantil e Psiquiátrica, com-

pleta o quadro: “A situação é muito
difícil, na nossa área chegamos a
ter oito docentes, até o ano passado
eram seis efetivos. E agora são só
dois, sendo que eu estou de licença
médica e outra professora está pre-
parando para se aposentar”.
“Eu particularmente faço a co-

ordenação de uma residência mul-
tiprofissional, em que a professora
se aposentou no ano passado e eu
assumi a coordenação. Em função
da perda de docentes, já não ofe-
recemos mais para 2018 e 2019 a
possibilidade do programa existir,
de residência multiprofissional
em Saúde Mental, que é um curso
de pós-graduação latu senso. Isto já
foi interrompido e suspenso”.

Obstetrícia. Professora Eliza-
bete Cruz, do curso de Obstetrícia
da EACH: “O que acontece é que
no nosso caso nós nunca tivemos
o quadro ideal. É importante fazer
uma leitura, em relação à EACH
como um todo, que leve em conta
a questão da expansão. Porque a
universidade se expandiu, mas
nunca completou o quadro total
de docentes”.
“No caso do curso de Obstetrícia

temos algumas especificidades. É
uma profissão que foi retomada, no
momento é o único curso que te-

mos no Brasil. Então temos um ce-
nário muito específico, por
exemplo temos estágios em salas
de parto em que temos que ter
professor e um número pequeno
de alunos. Mas o ponto é: a Reitoria
nunca nos mandou o número de
professores efetivos necessário pa-
ra completar o quadro de docentes
do nosso curso. E também temos
alguns técnicos que colaboram
com os estágios, mas, com esse ce-
nário desde o PIDV, está fechada a
contratação de técnicos”.
“Veja: a Reitoria abriu a possibi-

lidade de realização de concursos
para graduados. Acho isso muito
complicado para a carreira docente.
Diante desta dificuldade, um gradu-
ado vai trabalhar 12 horas semanais
para ganhar 800 reais. É um ponto
fundamental: as unidades que já es-
tão prejudicadas, como a EACH, co-
meçam a ter professores temporá-
rios que são apenas graduados e
você ainda quer ter excelência na
universidade? A pergunta que fica
para a gestão da universidade é: que
excelência é esta que estão dese-
nhando? Adotammedidas no Co
que restringem a contratação e cri-
am este cenário de uma universida-
de ter vários professores tempo-
rários. Estão trabalhando pela
precarização, não pela excelência”.

continuação da página 2

Duas chapas disputam
eleição do Andes-SN
Em 1/3/2018, a Comissão Elei-

toral Central (CEC) do Andes-Sin-
dicato Nacional homologou a
Chapa 1, “Andes Autônomo e de
Luta” e a Chapa 2, “Renova An-
des”, para a eleição deste ano,
marcada para os dias 9 e 10/5,
conforme previsto no Regimento
Eleitoral aprovado durante o 37º
Congresso do Andes-SN (22-27/1,
Salvador).
As respectivas nominatas são

encabeçadas pelos candidatos a
presidente: pela Chapa 1, o pro-
fessor Antônio Gonçalves Filho,
da Apruma, Seção Sindical da Uni-
versidade Federal do Maranhão; e
pela Chapa 2, a professora Celi
Nelza Zülke Taffarel, da APUB,
Sindicato dos Professores Univer-
sitários da Bahia.

Da Adusp integram a Chapa 1 o
professor Osvaldo Coggiola (can-
didato a 1º Vice-Presidente da Re-
gional SP) e a Chapa 2 o professor
Everaldo de Andrade e Moneda
Ribeiro (candidatos respectiva-
mente aos cargos de 1º Tesoureiro
Nacional e 2ª Vice-Presidente da
Regional SP).
Podem votar todos os docentes

que tenham se filiado às respecti-
vas seções sindicais até o dia
8/2/2018 e que estejam em dia
com suas contribuições até o dia
8/3/2018. A apuração dos votos
nas seções sindicais está prevista
para o dia 11/5, devendo os resul-
tados serem encaminhados, até às
16 h do dia 12/5/2018, à CEC, que
proclamará o resultado oficial no
dia 16/5.

Debate entre chapas
Quinta-feira, 1 2/4, 1 7h

No Auditório da Geografia (FFLCH)
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Em nova investida punitiva con-
tra a Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas (FFLCH), os
burocratas da Comissão Especial de
Regimes de Trabalho (CERT) deci-
diram cortar a jornada e o salário
do professor Maurício Cardoso, ex-
chefe do Departamento de História
(2013-2014) e responsável por im-
portantes disciplinas da graduação.
Insatisfeito com o relatório

apresentado por Cardoso para fins
de avaliação do seu estágio proba-
tório, referente ao biênio 2013-
2014, o presidente da CERT, Osval-
do Novais de Oliveira Jr., recomen-
dou ao então reitor Marco Antonio
Zago, em 4/9/2017, que o docente
fosse “desligado” do Regime de
Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) e vinculado ao
Regime de Turno Completo (RTC),
correspondente a apenas 24 horas
semanais e com salário 50% me-
nor. No apagar das luzes de sua
gestão, em 24/1/2018, Zago deci-
diu “acompanhar” a deliberação
da CERT (https://bit.ly/2q56cK3), co-
roando assim mais um episódio
vergonhoso de sua gestão.
Caso encerrado? Definitiva-

mente, não! O professor apresen-
tou ao reitor Vahan Agopyan, em
22/3, um pedido de reconsidera-
ção (https://bit.ly/2E2trtg) da deci-
são tomada por Zago, acompanha-
do de memorial no qual retoma
argumentos já apresentados à
CERT. Nessa mesma data a Congre-
gação da FFLCH ratificou manifes-
tação unânime do Departamento
de História em apoio à solicitação
de Cardoso (https://bit.ly/2utvEhL).
Mas o que terá levado a CERT a

punir um docente que, tendo in-
gressado na USP por concurso pú-
blico em 2008, preenchendo o
cargo de Professor Doutor (MS-3)
em RDIDP, em poucos anos rece-
beu a incumbência de exercer um
cargo de chefia, desempenhando-
o a contento, lecionou disciplinas
obrigatórias em turmas numero-
sas e ainda desenvolveu ativida-
des de pesquisa e de extensão?

Problemas. Os primeiros atritos
da CERT com Cardoso surgiram após

a entrega do seu relatório referente
ao biênio 2011-2012, encaminhado
em 7/5/2014. Antes, o Conselho De-
partamental referendou o parecer
favorável (https://bit.ly/2GNIRqK), de
autoria do professor Rodrigo Ri-
cupero, então coordenador do
Programa de Pós-Graduação em
História Econômica.
“O professor temministrado dis-

ciplinas obrigatórias no curso de li-
cenciatura em História, centrando
seu trabalho numa área fundamen-
tal, embora nem sempre valoriza-
da, que é a formação de professores
de História”, frisou Ricupero no pa-
recer. Nesse sentido, prosseguiu, a
oferta da disciplina “Ensino de His-
tória: Teoria e Prática” busca “re-
fletir sobre o estado do ensino de
História no Brasil, especialmente
sobre o trabalho em sala de aula, a
chamada prática do ensino”. Car-
doso, acrescentou, acompanha ain-
da a realização do estágio supervi-
sionado (100 horas) dos alunos em
instituições de ensino. “Pode-se
imaginar o peso de tal tarefa levan-
do em conta ainda que as seis tur-
mas (2 no segundo semestre de
2010, 2 no primeiro de 2011 e 2 no
primeiro de 2012) oferecidas da
disciplina no período contaram
commais de 460 alunos!!!”
Ele informa que na pós-gradua-

ção, no programa de História Soci-
al, o professor vinha orientando
“seis alunos de mestrado (dentre
os quais dois já defenderam suas
dissertações em 2013)”, um deles
“obtendo bolsa da Fapesp”. Regis-
tra, ainda, a participação de Cardo-
so em evento no exterior (“Journée
d’etudes: Histoire(s) du Cinema
Brésilien”, em Paris, 2012) e em
bancas; o fato de que emitiu pare-
ceres para agências de fomento e
revistas especializadas; e sua signi-
ficativa produção intelectual: qua-
tro capítulos de livros publicados,
um no prelo, dois artigos em peri-
ódicos, e 14 artigos de divulgação.
Convincente? Não para a CERT. A

comissão, à época presidida por Luiz
Nunes de Oliveira, põe sob suspeita o
parecer: “O documento [o relatório
de Cardoso] foi analisado pelo pro-
fessor Rodrigo Ricupero, do mesmo

departamento, que conta-
biliza a atividade do inte-
ressado sem, entretanto,
avaliar a qualidade do seu
trabalho. A respeito desta
não se encontram indicado-
res, nem no próprio relató-
rio, nem no currículo Lattes
incluído nos autos” (Parecer
CERT 2.453, de 18/11/14,
https://bit.ly/2Eh0NF0).
“Na documentação”,

prossegue Nunes de Oli-
veira, em pérola memorá-
vel, “a CERT não
conseguiu encontrar ele-
mentos que justifiquem a
manutenção do docente
em RDIDP” (! ). Por fim,
solicita à direção da Faculdade
“especiais diligências com o obje-
tivo de oferecer à CERT a necessá-
ria avaliação qualitativa, a partir
da qual a Comissão poderá tomar
decisão bem informada sobre o
relatório bienal”.
Cardoso elaborou, então, um

novo relatório, complementar,
que antes de submetido ao Conse-
lho Departamental recebeu novo
parecer específico
(https://bit.ly/2IpuV3s), desta vez a
cargo da professora Maria das
Graças de Souza, do Departamen-
to de Filosofia. A parecerista con-
cluiu que o professor Cardoso
“atende a todas as exigências da
universidade para o regime de de-
dicação integral, do ponto de vis-
ta de suas atividades de pesquisa,
produção bibliográfica, docência,
orientação de teses e participação
em bancas, participação em proje-
tos de extensão e cargos adminis-
trativos”. O novo relatório e seu
parecer, “inteiramente favorável”,
foram enviados à CERT em
17/9/2015.
O assunto foi objeto do Parecer

CERT 2.679, de 14/10/2015
(https://bit.ly/2Int8fm). O relator do
processo opinou que, à “vista da
justificativa oferecida [...] o se-
gundo relatório bienal pode ser
aprovado, desde que o terceiro re-
latório traga informações que
permitam avaliar a qualidade dos
resultados obtidos pelo docente”.
A comissão, reunida em
28/9/2015, “decidiu, por unanimi-
dade [...] pela prorrogação do pe-
ríodo de experimentação do
interessado no RDIDP por um pe-

ríodo adicional de dois anos”, de-
vendo apresentar novo relatório
em 4/8/2016.

Terceiro relatório. O terceiro
relatório bienal de Cardoso (2013-
2014) foi enviado à CERT em
15/2/2017, pela professora Maria
Arminda Arruda, diretora da FFL-
CH. O parecer que o acompanhou,
de autoria da professora Zilda
Iokoi, do Departamento de Histó-
ria, além de trazer elogios ao tra-
balho do docente, incluiu informa-
ções relevantes sobre as publica-
ções de Cardoso. “Destaco o
trabalho de imensa repercussão
organizado com Priscila Cerenzio,
Direitos Humanos: diferentes cenários,

novas perspectivas, aprovado em
Edital do MEC-PNB em 2013, edita-
do e distribuído em 2016 para to-
das as escolas públicas do país”.
Observou, ainda, que em 2014 o
docente “publicou o livro Fátima
Toledo: interpretar a vida, viver o cine-

ma, “trabalho destinado aos estu-
dos do método de preparação de
atores para o audiovisual”, e o arti-
go “Cinema e literatura: narrativas
e poética” (UFBA).
A CERT, porém, rechaçou o no-

vo relatório. Endossou a aprecia-
ção do relator, para quem a
exigência fixada no parecer ante-
rior da comissão, “a necessidade
de o terceiro relatório apresentar
produtos [sic] que permitam ava-
liar a qualidade dos resultados ob-
tidos pelo docente”, “não ocorreu
neste relatório e a manifestação
do Departamento não forneceu
informações adicionais ou indica-
dores que demonstrem a qualida-

Zago ratificou parecer da CERT
e tirou do RDIDP docente da História
reconhecido por sua dedicação

Responsável por disciplinas fundamentais
e ex-chefe do Departamento, Maurício Cardoso
acaba de solicitar a Agopyan que revogue a medida

PPrrooffeessssoorr MMaauurríícciioo CCaarrddoossoo

Daniel Garcia
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de da atuação acadêmica do do-
cente”. Por fim: “Uma vez que o
currículo do interessado não traz
nenhuma publicação ou outro ele-
mento recente que permita avaliar
a qualidade do trabalho do docente

em outra área que não o ensino, o re-

latório não pode ser aprovado no âm-

bito da CERT” (grifos nossos).
Assim, a CERT, em reunião de

10/4/2017, “deliberou pelo desliga-
mento do docente do RDIDP e deci-
diu encaminhar o processo à
FFLCH, para conhecimento e provi-
dências da Diretoria da unidade, da
Chefia do Departamento de História
e do docente” (Parecer CERT 794,
de 18/4/2017, https://bit.ly/2q48vx9).
Cardoso rebelou-se, apresentan-

do recurso à própria CERT, como
dispõe o Regimento da USP. O do-
cumento foi protocolado dentro do
prazo regimental, em 16/5/2017,
acompanhado de duas contunden-
tes manifestações de defesa, uma
do chefe do Departamento de His-
tória, professor Osvaldo Coggiola, e
outra da diretora da FFLCH, pro-
fessora Maria Arminda.
“O parecer [CERT] em questão

foi recebido com surpresa por essa
Chefia e pelo Conselho Departa-
mental em virtude do excelente
trabalho docente e de pesquisa e
do engajamento institucional do
professor Maurício Cardoso desde
seu ingresso nesse Departamento,
em 2008, com destaque para o seu
papel no Programa de Formação
de Professores, criado pela Reito-
ria em 2004”, declarou Coggiola,
no início de extenso documento
em que detalha as realizações de
Cardoso e informa que o docente
recebeu apoio de mais de 600 alu-
nos, em abaixo-assinado anexado
ao processo. “Tendo em vista o ex-
posto, o Conselho Departamental,
em reunião de 14/5, solidarizou-
se, por unanimidade, aos argu-
mentos anteriores e apoia enfati-
camente a solicitação do professor
Maurício Cardoso ao Parecer CERT
794/2017, insistindo pela manu-
tenção do RDIDP”
(https://bit.ly/2GzjWUq).
Na mesma linha o pronuncia-

mento da diretora da FFLCH, por
duas vezes pró-reitora de Cultura e
Extensão da USP: “Saliento que o
docente é altamente comprometi-
do com o ensino de graduação, cu-
ja ênfase é o trabalho de
preparação de professores para o
ensino fundamental e médio e a
preparação de material didático”,
oficiou Maria Arminda à CERT.
“Também desenvolve trabalho na
pós-graduação”, assinalou, “sem se
descurar das demais [atividades
acadêmicas]: publicações, gestão
administrativa do Departamento,
da qual foi responsável durante
dois anos. Solicito, respeitosamente,

reavaliação da decisão” (grifos nos-
sos, https://bit.ly/2Gw5oEZ).

Pibid-Capes. O recurso de Car-
doso, redigido em 15 páginas, pro-
curou aprofundar explicações já
oferecidas à CERT, além de agregar
novos dados (https://bit.ly/2Gw5oEZ).
No item “As especificidades da
área: o Ensino de História”, o do-
cente explica que dentre as várias
práticas de ensino desenvolvidas
por ele “a que teve maior impacto
foi o meu ingresso no Programa
Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (Pibid), da Capes,
sob a coordenação geral de uma
equipe de professores da Faculda-
de de Educação”, e na qual atuou,
em 2013 e 2014, como coordena-
dor de uma equipe com cerca de
30 alunos de graduação de História
e três professores da rede básica
(supervisores dos graduandos).
Mais adiante, forneceu novas

considerações sobre a obra Direi-
tos Humanos: diferentes cenários, no-

vas perspectivas. “O livro foi
selecionado pelo Edital do Progra-
ma Nacional da Biblioteca Escolar
(PNBE), em 2013, que adquiriu
mais de 80 mil exemplares para
distribuir para as unidades esco-
lares de todo o país. Não se trata
de um ‘sucesso editorial’, mas de
uma ação vigorosa de política pú-
blica para o ensino e a formação
de professores. Portanto, menos-
prezar o impacto dessa iniciativa
na área do ensino de História sig-
nifica ignorar a natureza deste
campo de atuação profissional”.
Chamou a atenção dos mem-

bros da CERT, ainda, “para que
avaliem os resultados de meu tra-
balho científico e docente na área
a partir de ‘produtos’ vinculados
ao que preconizam as diretrizes
da própria Universidade de São
Paulo, cujo marco regulatório, pu-
blicado em 2004 pela Comissão
Permanente de Licenciaturas e
pela Pró-Reitoria de Graduação,
aponta para a importância de
ações e resultados intimamente
ligados à formação de professores,
à construção e consolidação das
licenciaturas no interior dos cur-
sos de Bacharelado e ao impacto
da área na Educação Básica”.

“Pesquisa empírica”. O
recurso foi apreciado no Parecer
CERT 1.419, de 21/6/2017, que re-
produz e endossa totalmente o
parecer do relator designado. Este
não comenta as ponderações de
Cardoso. Limita-se a notificar que
este ou aquele “produto” não foi
lançado no Currículo Lattes do
docente; que os “dois artigos aca-
dêmicos saíram em periódicos
classificados pela Capes como B2
(1 página) e B4 (7 páginas)”; que

há “apenas dois capítulos de livros
registrados”. Admite em rápidas
pinceladas, como algo menor, que
“o docente demonstra engaja-
mento com as atividades de do-
cência [...] , ressalte-se sua
participação como coordenador
do Pibid no Departamento, entre
2014 e 2015, o que reverbera na
produção de material didático”, e
que “foi chefe do Departamento
de História”.
Depois, o parecerista acusa o

professor de “descaso” na elabo-
ração dos seus relatórios e no
preenchimento do Lattes. Final-
mente, é anunciado o crime maior
de Cardoso: ele demonstra “pouca
energia na divulgação de pesquisa
em periódicos de seletiva política
editorial, posto que os dois artigos
publicados e o dossiê aprovado
enquadram-se em revistas Qualis
Capes B2 e B4, isso explica o baixo
impacto das publicações”. Tanto é
que uma “busca no Google Scho-
lar não identificou nenhuma cita-
ção associada ao nome Maurício
Cardoso” (! ! ! ). Como agravante,
ressalta “o pequeno engajamento
com a atividade de investigação”,
uma vez que “seu maior compro-
misso, como atestado pela CERT
anteriormente, é com a docência
[...] e com a gestão acadêmica”.
Veredito: “Diante da defesa en-

fática efetuada pela Chefia do De-
partamento e pela Direção da
unidade, a CERT recomenda ao
docente maior investimento em
pesquisa empírica [! ! ! ] e na socia-
lização de seus resultados por
meio de periódicos com seletiva
política editorial e indica a altera-
ção do regime de trabalho para o
RTC” (https://bit.ly/2GQnEfJ).
Poucos dias depois de receber es-

sa nova decisão da comissão, mais
uma vez o Departamento de Histó-
ria respondeu, pedindo reconside-
ração. Além de insistir na importân-
cia do docente para o Departamen-
to, o novo documento assinado pelo
professor Osvaldo Coggiola aponta
erros no Parecer da CERT.
“O artigo publicado na revista

Plural Pluriel não tem apenas 1
página. O artigo, escrito em fran-
cês, tem cerca de 10 mil palavras
(ou 64 mil caracteres), o que se as-
semelha a um artigo acadêmico
padrão e que, portanto, numa ver-
são impressa, teria entre 20 e 25
páginas”, esclarece o chefe do De-
partamento. “A revista Plural Pluri-
el, da Universidade de Paris-X
Nanterre, é uma publicação em
versão digital e bilíngue [que] de-
ve ser aberta integralmente para
ver o artigo, uma vez que não
aceita conversão para PDF”, e “o
Qualis Periódico para essa revista
é B1 e não B2”
(https://bit.ly/2GQRi4A).

O documento foi enviado pelo
vice-diretor da FFLCH, Paulo Mar-
tins, ao vice-presidente em exer-
cício da CERT, Ricardo Brandt de
Oliveira, em 2/8/2017, acompa-
nhado de um ofício de apresenta-
ção em que Martins pede a
“avaliação do pedido do Departa-
mento de História de interstício
de um ano [sem perda do RDIDP]
para o referido docente”.

Interstício negado. E assim
retornamos ao Parecer CERT
1.913/2017, que abre esta matéria
(https://bit.ly/2JgprJm). A comissão
alega que a solicitação de interstí-
cio de um ano “infelizmente, não
pode ser seguida porque o prazo
máximo para o período de experi-
mentação se encerrou no dia
4/8/2016”. E que, “não obstante
os novos elementos apresentados,
a CERT, em reunião de 21/8/2017,
decidiu manter o pronunciamento
anterior [...] e deliberou pelo des-
ligamento do docente do RDIDP
para o RTC [sic] , medida que deve-
rá prevalecer a partir da publica-
ção do ato respectivo”. Desta vez,
procurando encerrar o caso, ao
“elevar” o assunto “à considera-
ção do reitor”.
Como registrou o Departamento

no documento dirigido à professo-
ra Maria Arminda, ao justificar o
apoio ao pedido de reconsidera-
ção: “O Conselho [Departamental]
e a nossa chefia entendem que a
decisão da CERT não levou em
conta os inúmeros argumentos e
informações fornecidas nos rela-
tórios e recursos apresentados pe-
lo docente, não reconheceu a
defesa enfática oferecida sistema-
ticamente por esse Departamento
e por Vossa Senhoria [...], nem
tampouco os pareceres emitidos
por docentes desta Faculdade”.
No pedido encaminhado ao rei-

tor, Cardoso rebate as alegações
da CERT, informando que entre
2008 e 2017 organizou um livro,
publicou 11 capítulos de livros,
três livros autorais, três artigos
em revistas acadêmicas e 35 arti-
gos de divulgação em revistas de
circulação nacional. E que, ade-
mais de participar de dois progra-
mas de Pós-Graduação, o de
História Social e o de Humanida-
des, Direitos e Outras Legitimida-
des, é coordenador deste último
desde 2016.
Agora, o reitor Agopyan terá de

decidir entre posições antagôni-
cas: 1) revogar a medida tomada
por seu antecessor, reintegrando
o professor Cardoso no RDIDP, ou
mesmo submeter o caso à apreci-
ação e deliberação do Conselho
Universitário; e 2) rejeitar o pedi-
do de reconsideração, mantendo a
decisão de M.A. Zago.
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A Adusp protocolou no Tribu-
nal de Justiça (TJ-SP), em 21/2/17,
recurso contra decisão do desem-
bargador Luis Fernando Camargo
de Barros Vital, da 4ª Câmara de
Direito Público, que em 2/2/17, a
pedido da USP, suspendeu um
mandado de busca e apreensão de
documentos na Reitoria, determi-
nado pelo juiz Manoel Pires, da 3ª
Vara da Fazenda Pública, como
desdobramento de  ação judicial
vitoriosa  baseada na Lei de Acesso
à Informação (LAI, vide
https://bit.ly/2Hl4kEc).
Trata-se de documentos relaci-

onados à execução do acordo fir-
mado pela USP, em 2016, com a
consultoria multinacional McKin-
sey&Co e a “organização social”
Comunitas, sem licitação, no valor
de R$ 5 milhões. As tratativas en-
tre as partes foram clandestinas e
sequer comunicadas ao Conselho
Universitário (Co). O caso só veio
a público quando a Adusp divul-
gou uma denúncia anônima que
recebeu (https://bit.ly/2cXzgfX) e a
Reitoria, acuada, admitiu a exis-
tência do acordo, que seria desti-
nado à elaboração do suposto
projeto “USP do Futuro”.
Aos poucos, a Reitoria divulgou

parte da documentação e, só me-
ses depois, os nomes dos grandes
empresários financiadores do
projeto. Depois que a Adusp ajui-
zou a ação baseada na LAI, em no-
vembro de 2016, o reitor M.A.
Zago resolveu facilitar o acesso da
associação a outros documentos.
Mas, quando a 3ª Vara da Fazenda
Pública emitiu sentença, em julho
de 2017, ordenando à USP que
fornecesse toda a documentação
concernente ao projeto, a Reitoria
encaminhou apenas material já
conhecido, o que levou a Adusp a
solicitar um mandado de busca e
apreensão.
Na contraminuta de contesta-

ção ao agravo de instrumento in-
terposto pela USP, a advogada
Lara Lorena, da Adusp, rebate as
alegações apresentadas pelos pro-
curadores da universidade e acei-
tas pelo desembargador Barros
Vital, que concedeu o efeito sus-
pensivo do mandado de busca e
apreensão. Entre elas, a de que
“os documentos não existem” e,
ainda, que não foram especifica-
dos no momento oportuno

(https://bit.ly/2H3CnBI).

“Desde a inicial”. A contra-
minuta da Adusp responde a essa
acusação, lembrando que desde a
petição inicial “foram insistente-
mente apontados os documentos
e informações” omitidas pela USP
no transcurso da ação, “como ve-
remos discriminadamente”, e que
o juiz de primeira instância, agin-
do com cautela, não concedeu de
imediato o mandado de busca e
apreensão requerido, preferindo
dar um prazo à Reitoria para que
providenciasse os papéis, no des-
pacho citado a seguir.
“O titulo executivo judicial de-

finiu como obrigação jurídica da
ré a apresentação de todos os do-
cumentos em seu poder que te-
nham relação com o projeto ‘USP
do Futuro’ (fls. 244-245). A autora,
em execução da obrigação de fa-
zer, especifica os documentos (fls.
481): a) relato ou ata produzida
quando da reunião com o Gover-
nador realizada no Palácio dos
Bandeirantes em 5/9/2016; b) do-
cumentação referente ao contrato
de prestação de serviço de consul-
toria firmado com a empresa
McKinsey & Company e a associa-
ção civil Comunitas; c) documen-
tos oficiais referentes a
comunicação entre a Universida-
de de São Paulo e a empresa
McKinsey & Company e a associa-
ção civil Comunitas. Percebe-se,
portanto, que a especificação
mencionada (fls. 481) encontra
correspondência com o título exe-
cutivo judicial, por isso, fixo o
prazo de 10 dias à ré para que
apresente o conjunto dos três
tópicos mencionados no parágra-
fo anterior, sob pena de imediata
busca e apreensão” (grifos nossos).
A USP no entanto, continua a

historiar a contraminuta, “persis-
tiu na resistência à entrega da do-
cumentação”, de modo que
“estipulou-se a expedição de
mandado de busca e apreensão
para ‘busca de documentos liga-
dos ao projeto USP do Futuro’”.
Um exemplo do grau de deta-

lhamento desse pedido pela Adusp
encontra-se na f. 15 do processo
principal: “Seja determinado à Ré
[USP] que forneça à Autora
[Adusp] todos os documentos rela-
cionados ao projeto ‘USP do Futu-

ro’, quer sejam as Atas das
decisões administrativas que apro-
varam os contratos envolvidos,
quer sejam os contratos aqui men-
cionados, integralmente, com to-
dos os seus anexos e eventuais
aditivos, inclusive pareceres jurídi-
cos da USP que suportem as deci-
sões tomadas, bem como todos os
demais documentos que se refiram
aos esclarecimentos, aprovação,
objetivos e consecução que envol-
vam o Projeto ‘USP do Futuro’”.

Etapas e fases. Outro exem-
plo é encontrado na f. 481 do pro-
cesso principal, onde se lê: “quanto
às etapas de realização do contrato de

prestação de serviços de consultoria

estabelecido entre a empresa contra-

tada McKinsey&Company e a associa-

ção Comunitas contratante, com a

anuência da USP, toda a documenta-

ção produzida em cada uma destas

etapas que já tenha sido cumprida [...]
acaso uma, algumas ou quaisquer
das etapas não tenha sido cumpri-
da, ademais, imprescindível a
apresentação do respectivo docu-
mento que tenha aditado o con-
trato em referência, formalizando

esta eventual alteração”.
“Cumpre dizer”, prossegue a

contraminuta da Adusp, “que o
respectivo Plano de Trabalho do
projeto ‘USP do Futuro’, entregue
somente nestes autos, aponta a
existência de 4 (quatro) fases para
elaboração, com duração prevista de

20 semanas, cuja decisão de continui-

dade do projeto seria realizada ao

término de cada fase, com perguntas

chave a serem respondidas (fls. 148-
205 dos autos principais) . Entretan-
to, nenhum documento referente a es-

sas quatro fases foi trazido aos autos”.
A advogada da Adusp destacou,

por fim, que os contratos apre-
sentados pela ré, “inclusive o
Contrato de Consultoria celebrado
entre a Mckinsey e a Comunitas,
com anuência da USP, não se en-
contram assinados, deixando
margem à dúvida se se tratam
efetivamente da versão final, num
total descompromisso com a
prestação de informações”. Por
tudo isso, conclui, “não se susten-
ta o argumento trazido para con-
ceder o efeito suspensivo, pelos
mesmos motivos não devendo
prosperar o agravo interposto”.

No TJ, Adusp contesta decisão de
desembargador que suspendeu
“busca e apreensão” na Reitoria

Marielle, presente! Em repúdio aos as-
sassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do mo-
torista Anderson Gomes no Rio de Janeiro, a Adusp
realizou no dia 21/3 o ato “Marielle, presente! Amanhã
vai ser maior!”, em frente à Faculdade de Direito da USP,
com apoio de diversos sindicatos e organizações políti-
cas. “A Adusp, junto com todas as entidades que organi-
zaram este ato, quis deixar claro que vamos lutar, sim!,
para que seja apurado e fique claro o papel do Estado na
execução de Marielle no Rio de Janeiro”, declarou o pro-
fessor Rodrigo Ricupero, presidente da Adusp.

Daniel Garcia
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A necessidade de reajuste sala-
rial para repor as perdas sofridas
nos últimos anos, a questão da
alarmante redução do corpo do-
cente efetivo (https://bit.ly/2GgBl4j),
o colapso do Hospital Universitário
(HU) e a permanência estudantil
foram os principais tópicos dos de-
bates realizados na primeira reu-
nião do Conselho Universitário
(Co) de 2018, realizada em 13/3.
Mais de duas horas da reunião fo-
ram tomadas pela indicação de
candidatos às comissões perma-
nentes (COP, CLR, CAA e Comissão
de Ética) e subsequente votação,
bem como pela homologação dos
nomes dos pró-reitores.
Já ao abrir a reunião, o reitor

Vahan Agopyan procurou desqua-
lificar a emenda à Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA-2018) aprovada na
Assembleia Legislativa (Alesp) e
destinada ao HU, no valor de R$
48 milhões: “A autonomia univer-
sitária é nossa maior garantia de
ter uma gestão universitária mi-
nimamente com suas necessida-
des. Autonomia universitária é o
ponto em que não tem discussão.
E com qualquer descuido, apare-
cem surpresas, ações e ameaças
reais. Às vezes nem ameaças, às
vezes ações mesmo. Exemplo nós
já tivemos recentemente [...] no
fim deste ano, a LOA com a pró-
pria USP. É o caso de uma verba
para o HU. Verba essa que não
existe. Nosso Orçamento aprova-
do neste Conselho de 5.777.925 re-
ais é exatamente o Orçamento
que a LOA aprovou. Nenhum cen-
tavo a mais. Porém houve uma
proposta, aceita pelo relator, da
Alesp. Felizmente é uma proposta
que seus considerandos são bons,
mas na prática não fará nenhuma
diferença. [...] A proposta diz que
é para colocar 48 milhões [de re-
ais] no programa Atendimento In-
tegral e Descentralizado no SUS
SP, em uma ação chamada Assis-
tência Médica Hospitalar e Ambu-
latorial. Se isso fosse de fato uma
transposição, não foi isso que foi
aprovado, hoje eu estaria solici-
tando aos diretores de unidade
uma parte considerável do custeio
livre (porque um terço do custeio
é permanência estudantil, outro é
de obrigações como luz, água, se-

gurança, limpeza), teríamos que
tirar mais de 20% das unidades”.
A reunião, que já contou com a

participação dos novos represen-
tantes dos segmentos docentes e
dos funcionários técnico-adminis-
trativos, aprovou, quase por una-
nimidade, uma importante
mudança na dinâmica do colegia-
do. A partir de agora, o Co terá
apenas uma reunião por trimes-
tre. A pauta será enviada por cor-
reio eletrônico, cinco dias antes
das reuniões.

Salários. Ao estrear no Co, Ki-
mi Tomizaki, representante dos
Professores Doutores, enfatizou
que tal defesa “passa necessaria-
mente pela garantia de salários e
condições de trabalho, de ensino
e pesquisa adequados ao desen-
volvimento das inúmeras dimen-
sões do trabalho docente na USP”.
A seu ver, “é impossível cons-

truir uma universidade de quali-
dade, de excelência nacional e
internacional, embora o conceito
de excelência em si seja polissê-
mico, sem garantir aos docentes
salários e condições de trabalho
adequadas”.
Kimi destacou que o tema é

oportuno, salientando as perdas
salariais sofridas, “visto que esta-
mos já em período de campanha
salarial, depois de um ano com
zero por cento de reajuste, que na
prática representou a diminuição
de 9,84% do salário dos professo-
res”. Tomando-se como referên-
cia “1989, o primeiro ano da
autonomia universitária”, a perda
salarial acumulada “gira em torno
de 38%”. Assim, exortou o Co a
permanecer “atento e sensível
para a necessidade de garantir re-
ajuste salarial neste ano”.
A representante dos Professo-

res Doutores repercutiu os dados
divulgados pela Adusp, chamando
atenção para suas consequências
preocupantes no tocante à quali-
dade do ensino: “Vale destacar
que o ritmo de contratações em
RDIDP não tem acompanhado o
ritmo de aposentadorias. De 2014
até agora nós perdemos 500 pro-
fessores [efetivos]. Além disso, há
um patente aumento do número
de professores temporários, que

já estão na casa de 200”.
Luís Ribeiro de Paula, um dos

novos representantes dos funcio-
nários técnico-administrativos (e
diretor do Sintusp), foi outro que,
com alguma ironia, reforçou a ur-
gência da reposição salarial, va-
lendo-se do discurso reitoral na
mídia: “Tenho visto declarações
importantes do reitor. ‘A crise
passou’, então é hora de recompor
nossos salários. ‘Valorizar os re-
cursos humanos’, nada melhor do
que recompor nossos salários”.
Ele frisou que a posição dos tra-

balhadores frente à Emenda
5/2016, que eleva o Teto Salarial
do funcionalismo, é que nenhum
recurso seja utilizado neste senti-
do antes que haja a recomposição
das perdas salariais de quem este-
ja abaixo do teto. Também refe-
rindo-se a considerações feitas
por Agopyan sobre o tema do mo-
delo desejável de universidade, o
representante dos funcionários
aludiu ao caso McKinsey, como
exemplo negativo.

Permanência. “A permanên-
cia estudantil é indispensável para
que a USP alcance seus fins soci-
ais”, sustentou Paula Masulk (FD),
representante discente da gradua-
ção (e integrante do Diretório Cen-
tral dos Estudantes-DCE). “Depois
de muita luta a gente conseguiu
aprovar as cotas, vê finalmente a
USP mudando seu perfil, se tor-
nando um pouco menos elitista,
trazendo filhos dos trabalhadores
para cá, mas isso não é suficiente.
É preciso que a USP acolha os es-
tudantes, pense na permanência
estudantil”. Afirmou que há ne-
cessidade “de mais bolsas-mora-
dia, mais bolsas-transporte, mais
bolsas para pesquisa, para que os
estudantes possam estudar aqui
com qualidade”, como atestam as
reclamações que chegam ao DCE.
Outro representante discente,

Diogo da Silva Dias (FFLCH), infor-
mou que em 2017 foram atendidos
pela Coseas menos de 10% das
quase 4 mil inscrições para mora-
dia estudantil. “Imagine neste
ano, em que a demanda vai ser
maior com a entrada de estudan-
tes negros e da periferia”.
“O reitor já manifestou que a

universidade não é uma entidade
assistencialista. Começamos o ano
com uma situação muito difícil. Em
várias unidades matérias têm sido
fechadas, existem ameaças de fe-

char cursos inteiros”, advertiu a
representante discente Gabriela
Schmidt (FFLCH), em forte crítica à
política de austeridade fiscal da
Reitoria. “A Adusp divulgou dados
muito importantes, que a Kimi
lembrou. O reitor precisa dizer qual
é o seu plano para a universidade.
Que tipo de concepção é essa, que
não inclui as questões sociais?”.

HU preocupa. “A questão do
Hospital Universitário faz parte
das preocupações, muito fortes,
dos jovens professores lá na Ma-
temática, ao lado das creches”,
disse o professor Marcos Maga-
lhães, representante da Congre-
gação do IME, referindo-se ao teor
dos debates realizados entre os
candidatos a diretor e a comuni-
dade do instituto. “Talvez a gente
possa começar bem a gestão,
quem sabe. Nisso me preocupou
quando a Reitoria não recebeu a
comissão do Coletivo Butantã, que
coletou 60 mil assinaturas na re-
gião, é um número significativo”.
Bruno Sperb Rocha e Neli Wa-

da, representantes dos funcioná-
rios técnico-administrativos,
rebateram a fala inaugural do rei-
tor no tocante à emenda. “Nós
prezamos muito pela autonomia
universitária, pela importância
que ela tem pela liberdade de
pensamento, que muitas vezes é
atacada não de fora, mas aqui
dentro, pela Reitoria. Mas nesse
caso não houve nenhuma ameaça
à autonomia universitária”, argu-
mentou Bruno. “O que houve foi
uma ampla mobilização para con-
quistar verba adicional do gover-
no para financiar o funcionamen-
to do HU”. “Esses R$ 48 milhões
não vêm dos 9,57%, são uma verba
adicional”.
Ao final da reunião, Agopyan

respondeu ao professor Maga-
lhães. “[O vice-reitor] Hernandes
e eu não nos recusamos a respon-
der ninguém, agenda do reitor e
vice não é agenda simples, não
adianta alguém chegar na porta e
querer falar com o reitor”.
Agopyan alegou que quando o Co-
letivo Butantã chegou à Reitoria
tanto ele como Hernandes esta-
vam participando de reuniões, e
que o chefe de gabinete estava na
mesma reunião que ele, reitor.
Quanto à emenda, reiterou: “O
Orçamento aprovado é exatamen-
te o valor do ano passado, ne-
nhum centavo a mais. Lamento”.

Salários, reposição de docentes e HU,
em debate na primeira reunião do Co em 2018

A representante dos Professores Doutores exortou
o Co a permanecer “atento e sensível para a
necessidade de garantir reajuste salarial neste ano”
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A Adusp promo-
veu no dia 22/3, no
Instituto de Mate-
mática e Estatística
(IME), uma roda de
conversa sobre vio-
lência contra as mu-
lheres. Participaram
como convidadas as
professoras Heloísa
Buarque de Almeida
(FFLCH) e Elizabeth
Lima (FM), que inte-
gram a Rede Não Ca-
la! USP, grupo autô-
nomo de professoras
e pesquisadoras, for-
mado em 2015 com a
finalidade de com-
bater a violência de
gênero na universidade.
Ao dar início à atividade, a pro-

fessora Michele Schultz (EACH),
diretora da Adusp, explicou que a
roda de conversa faz parte de um
ciclo de debates que a entidade
está organizando nas unidades.
“Por ser o mês de março, a gente
propôs que fosse uma conversa
sobre mulheres. E nós achamos
importante convidar a Rede Não
Cala! para fazer esta parceria, pela
importância da formação da rede
e pelo conjunto de coisas que fo-
ram feitas desde que foi formada”,
apresentou Michele. “A violência
faz parte do nosso cotidiano de
forma explícita, mas também tem
uma sutileza nas nossas relações
do dia-a-dia que é muito perversa
e impacta diversas esferas da vida
acadêmica, seja na carreira seja na
presença em comissões, em car-
gos de gestão. E durante a organi-
zação veio a nós a notícia da
morte de Marielle Franco e do An-
derson Gomes” explicou. “Então
nossa conversa tem essa parcela
grande de indignação também,
por tudo o que Marielle represen-
tava: mulher, negra, pobre, LGBT e
militante dos direitos humanos”.
A professora Heloísa Buarque

começou explicando como se en-
volveu na fundação da Rede Não
Cala! USP. “Em 2008 dei o primeiro
curso sobre genêro, ficou comple-
tamente lotado. Desde então, a ca-
da dois anos, quando dou essa
disciplina optativa há essa deman-
da por discussão. Foi exatamente
por dar essa disciplina que comecei
a ouvir de alunas, em 2012, nos in-
tervalos e fins de aulas, coisas que
eu não fazia ideia que aconteciam
na USP. E era difícil elas falarem na
primeira pessoa. Eu comecei a ou-
vir essas histórias e fui ficando bas-
tante espantada. Não lembrava de

cenas assim quando eu era aluna
da FFLCH. Fiquei bastante chocada
no começo, e procurei o programa
USP Diversidade”, relatou.
“Até que apareceram as denún-

cias da Faculdade de Medicina, do
trote e da violência sexual, e aquele
caso bem conhecido na imprensa
do aluno que tinha estuprado três
meninas. Tinha havido uma pri-
meira sindicância que não deu em
nada, nem processo administrativo.
A partir deste momento, algumas
colegas que trabalhavam com gê-
nero começaram a se ligar, a mar-
car reunião. Então essa absolvição
na Medicina, nessa primeira sindi-
cância, foi um gatilho para a gente
se organizar”, contou Heloísa.
“O sofrimento das estudantes

nos dizia respeito diretamente”,
relembrou Elizabeth Lima. “A
gente estava diante de um campo
de problemas urgentes que preci-
savam ser enfrentados e exigiam
um esforço intelectual e político,
mas também precisamos refor-
mular o problema em novas ba-
ses, porque estes acontecimen-
tos-limite estavam revelando um
ambiente institucional marcado
por uma cultura de violência, si-
lenciamento e subjugação das
mulheres, e várias outras formas
na qual a diferença se expressa”.

Novos paradigmas. As re-
centes mudanças de paradigma
nas definições do que é assédio,
abuso e estupro foram abordadas
durante o debate. “Outras gera-
ções não nomeavam isso como es-
tupro, ou violência sexual. Não
significa que elas não sentiam a
violência, ou não se sentissem
agredidas. Mas não tinha um jeito
de nomear isto ainda como vio-
lência, como estupro, como vio-
lência sexual. Então é interessan-

te pensar que a própria definição
legal de estupro foi modificada em
2009. Antigamente, pela lei, estu-
pro era apenas o que chamavam
de conjunção carnal, ou seja, pe-
netração pênis-vagina para ser
mais descritiva”, explanou Heloí-
sa. “Agora a tipificação penal cha-
ma de estupro qualquer ato libidi-
noso sem consentimento”. Além
disso, esclareceu, as meninas não
querem algo contra o sexo, “mas
estão questionando a noção de
consentimento, a fronteira entre
sexo consentido e estupro”.
Prosseguindo, observou que as

estruturas de apuração da violência
de gênero nas universidades “não
tinham um lugar de atendimento
psicossocial para lidar com isso”, e
se as vítimas quisessem denunciar,
“teriam que entrar na lógica de
sindicâncias e de processos admi-
nistrativos, que não foram feitos
para pensar neste nível de violên-
cia intrapessoal”. “É preciso lem-
brar que, mesmo se não há marcas
de violência, a violência moral e a
humilhação são muito fortes. O que
moveu a Rede Não Cala! foi pensar
nestes casos de violência sexual”.
A professora Claúdia Lago (ECA)

compartilhou sua experiência co-
mo presidente da Comissão Perma-
nente de Direitos Humanos de sua
unidade. “A gente fez um encontro,
em outubro, das comissões de Di-
reitos Humanos da USP de várias
unidades. E percebeu várias coisas
semelhantes, porque as comissões
que trabalham sofrem muitas re-
primendas por parte dos pares e
colegas”, isso porque não existe
“um ordenamento jurídico que
ampare o trabalho das comissões”.
“Outro problema das comissões é

que elas são montadas pelas dire-
ções, e acabam dependendo delas.
Se a gente tem um diretor ou direto-

ra que seja antenado e
aberto, a comissão
tem condições de
funcionar. Muda a di-
reção, a comissão po-
de ser destituída,
simplesmente. As
pessoas que integram
estas comissões tem
que ter garantia de
poder trabalhar, esse
é o grande problema”,
concluiu Cláudia.
A professora Lucí-

lia Borsari (IME) co-
mentou, a propósito,
sobre sua unidade:
“Aqui nós temos a
experiência das três
categorias juntas e a

gente não montou a Comissão de
Direitos Humanos: tem a Comissão
de Acolhimento à Mulher, com du-
as professoras, duas funcionárias e
duas alunas, eleitas diretamente.
Mas a categoria que a gente menos
conseguiu trazer para o coletivo
são as funcionárias. Esta relação
hierárquica entre professoras e
funcionárias dificulta estabelecer
uma relação de confiança necessá-
ria para acolher uma denúncia”.
Apesar dos esforços e tentativas,
“os níveis de opressão não permi-
tem”, lamentou Lucília.

“Gerentão”. A professora He-
loísa Buarque comparou a USP a
outras universidades: “A Unicamp
fez um GT, estão estudando, pro-
pondo coisas, tem uma disponibi-
lidade política de imaginar, por
exemplo, um lugar de acolhimen-
to para pessoas que sofreram vio-
lência, com treinamento especia-
lizado. A USP está encolhendo a
assistência social. A Assistência
Social é pensada por uma supe-
rintendência, com um ‘gerentão’.
Nas federais, você tem uma Pró-
Reitoria para assuntos comunitá-
rios e estudantis, ou seja: tem
uma política social pensada”.
Elizabeth Lima reforçou: “A

gente trabalhou para construir
uma rede de acolhimento que uti-
lize o HU, o Instituto de Psicolo-
gia, o Centro de Saúde-Escola. A
proposta está pronta, mas é isso: a
USP está encolhendo a parte da
extensão. Então se precisa contra-
tar alguém, ‘de jeito nenhum’,
chamam de assistencialismo”,
protestou, em referência a recen-
te declaração do reitor.
A roda de conversa foi encerra-

da com uma atividade de dança
circular coordenada pela profes-
sora Marília Velardi (EACH).

Roda de conversa sobre violência de gênero
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