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NOVIDADES E 
CONTINUIDADES NO 
LUCRATIVO MUNDO 

DOS NEGÓCIOS 
PRIVADOS NA USP

Pedro Estevam da Rocha Pomar
Editor da Revista Adusp

O Conselho Universitário da USP (CO) preparava-se, 
em fins de 2003, para discutir e votar em futuro próximo 
as propostas originadas no GT Fundações, criado pela 

Reitoria. Os dados colhidos pelo GT revelam que 25 das 
fundações “de apoio” à USP arrecadaram conjuntamente 

R$ 457 milhões no ano de 2001, ou R$ 294 milhões 
quando as verbas do SUS são retiradas do cálculo
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O relatório de 

maioria do GT incorpora 

o discurso das fundações 

“de apoio”, ao enxergar nelas 

aspectos “positivos”

D
esde que a Revista 
Adusp publicou, em 
três edições ao longo 
de 2001, o “Dossiê 
Fundações” (amplia-
do, em 2002, por uma 

edição especial sobre cursos pagos), 
fatos novos introduziram mudanças 
no cenário. Pode-se apontar, entre 
eles: 1) a ratificação, pela Pró-Reito-
ria de Pós-Graduação, da proibição 
de novos cursos lato sensu pagos; 2) 
a criação, pela Reitoria, da Comissão 
Especial sobre Fundações, e mais 
tarde, em continuidade ao trabalho 
desta, do Grupo de Trabalho sobre 
Fundações; 3) o predomínio no âm-
bito deste GT, ainda que com varia-
dos matizes, de visões que admitem 
a privatização parcial da universidade 
e a quebra da isonomia salarial dos 
docentes; 4) o surgimento, em agosto 
de 2003, da Associação Científica e 
Cultural das Fundações Colaborado-
ras da USP (Funasp), definida pelo 
jornal Valor Econômico como “braço 
político” das entidades privadas, reu-
nindo dez delas.

O Conselho Universitário da 
USP (CO) preparava-se, em fins de 
2003, para discutir e votar em futuro 
próximo as propostas originadas no 
GT, que foi constituído pela Reitoria 
em fevereiro, com representantes 
de diferentes segmentos, ao todo 40 
pessoas (entre docentes, funcioná-
rios e alunos), e com a finalidade de-
clarada de subsidiar a universidade 
na tomada de decisões concernentes 
ao relacionamento com as fundações 
privadas ditas “de apoio”.

A Adusp participou dos traba-
lhos do GT com uma delegação de 
cinco membros, sem deixar de ma-
nifestar previamente sua discordân-

cia dos critérios de composição, que 
excluíram várias unidades da USP 
e ainda restringiram a participação 
das entidades de representação dos 
funcionários e dos estudantes. 

Encerrados em agosto os traba-
lhos do GT, suas conclu-
sões deveriam 
ser objeto de 
debate nas 
c o n g r e g a -
ções, como 
anunciado 
pelo reitor 
A d o l p h o 
Melfi. Con-
tudo, apesar 
de haverem 
recebido, em meio 
magnético, todo o mate-
rial produzido em meses de debates 
no GT, não há notícias de que as 
congregações venham promovendo 
a discussão da pertinência ou não das 
fundações privadas “de apoio” e de 
importantes questões correlatas, en-

tre as quais a controversa “flexibiliza-
ção” do regime de dedicação integral 
à docência e à pesquisa (RDIDP).

Além do relatório de maioria, 
que conquistou a aprovação de 
todos os  representantes das fun-

dações privadas “de apoio” 
(explícitos ou não) 

com assento 
e direito a 

voto no GT (ver 
quadro), foram 
produzidos três 

relatórios de 
minoria, ex-
pressando as 

posições da 
Adusp, do Dire-

tório Central dos 
Estudantes e da Associação 

de Pós-Graduandos. As três entida-
des opõem-se ao modelo fundacio-
nal, no entanto a Adusp propõe um 
período de transição, no qual seria 
admitida a atuação de uma única 
fundação, pública. 

Sede própria da FIA

Fotos: Daniel Garcia
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Embora aponte aspectos ne-
gativos na atuação das fundações 
“de apoio”, o relatório de maioria 
do GT incorpora substancialmente 
o discurso dessas entidades, ao en-
xergar nelas aspectos “positivos”, 
a saber: “as entidades de apoio 
permitem atualmente a agilização 
das atividades da USP”; “exercem 
importante papel na interação 
com setores externos”; “viabili-
zam, em uma série de situações, a 
captação de recursos monetários 
para a USP”; “em alguns casos, 

mostram sistemas muito bem ela-
borados de avaliação de docentes, 
com sistemática de premiação 
monetária”; “valorizam a imagem 
da USP pela presença de áreas 
de alta visibilidade e possibilitam 
o envolvimento de estudantes em 
atividades de pesquisa e extensão” 
(Diagnóstico).

O relatório aceita a celebração 
de convênios entre a universidade 
e as fundações “de apoio”, ao reco-
mendar, no item 3.2.3., a criação de 
um novo órgão da USP, a Comissão 
Gestora de Relações Externas (Co-
gere), que deverá “cadastrar as fun-
dações e organizações equivalentes 
que se disponham a obedecer” a 
determinadas regras “simples e 
claras”, tais como uma “taxa fixa” 
de 10% das receitas com serviços 
(exceto cursos) e uma “taxa de 
curso” com escala progressiva a ser 
determinada (3.2.4.). 

Em nada resultou de concreto, 
no relatório, o intenso questiona-

mento no GT quanto à legalida-
de da oferta de cursos pagos em 
instituição pública de ensino. Ao 
invés disso, o documento legitima 
a prática de cursos pagos com 
a chancela da universidade, por 
meio dos chamados “diplomas 
USP”, ao recomendar que, em se 
tratando “de atividade de ensino 
ou de extensão, a certificação 
obrigatoriamente deve ser dada 
pela USP” (3.2.2.4.).

As ressalvas e cautelas com que 
tenta disciplinar o relacionamento 
com as entidades privadas correm 
o risco de se tornarem supérfluas, 
na medida em que, no espírito e na 
letra, o documento de maioria con-
corda que as “fundações ou entes 
assemelhados” realizem atividades 
“em nome da USP” (3.2.4.1.), com-
prometendo a eficácia de qualquer 
esforço saneador. 

O relatório admite, assim, que 
a marca “USP” seja explorada em 
cursos, projetos e serviços, desde 

Tabela 1 - Receitas das 
fundações privadas “de apoio” 
em 2001 (em R$)
Entidade Receita total
Zerbini 153.473.629,47
Faepa 75.071.213,15
FIA 56.471.298,01
Fipe 29.246.423,74
Fundherp 27.198.164,49
Fipecafi 26.855.669,00
FFM 22.231.773,72
Funcraf 21.391.951,90
FCAV 18.978.476,42
Fundace 5.334.508,90
Fundecto 4.449.695,82
FUSP 3.378.785,03
Fipai 2.991.818,48
Fipfarma 2.485.191,15
Fundespa 1.930.705,46
FAFQ 1.699.402,30
Fealq 1.452.579,27
Fupam 1.086.003,00
Fafe 738.411,42
Funorp 630.255,71
Funbeo 315.167,02
Fumvet 243.374,12
Fierp 139.932,53
Arcadas 18.050,00
FAC 2.078,03
TOTAL GERAL 457.814.558,14

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT 
Fundações

Tabela 2- Fundações do setor de saúde e receitas SUS em 2001 (R$)
Entidade Receita total Receita SUS
Zerbini 153.473.629,47 57.912.256,49
Faepa 75.071.213,15 67.244.994,59
Fundherp 27.198.164,49 17.437.676,65
FFM 22.231.773,72 0,00
Funcraf 21.391.951,90 20.787.567,45
TOTAIS 299.366.732,73 163.382.495,18

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT Fundações

Tabela 3- Fundações da FEA: receitas em 2001 (R$)
Entidade Receita total Receita c/ cursos Receita c/ pesquisas
FIA 56.471.298,01 32.289.626,25 19.078.566,49
Fipe 29.246.423,74 4.258.689,06 24.260.661,56
Fipecafi 26.855.669,00 9.649.493,08 17.182.365,92
TOTAIS 112.573.390,75 46.197.808,39 60.521.593,97

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT Fundações
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No lucrativo mundo dos 

negócios privados na USP, vem 

ocorrendo o crescimento das receitas 

obtidas por fundações

que comprovados os “benefícios 
acadêmicos” e sempre que a univer-
sidade receba “justa compensação 
pela exploração de seus recursos 
humanos e materiais, tangíveis es-
tes ou não” (Preâmbulo, letra “f”). 
Coerentemente, tolera a flexibiliza-
ção do RDIDP, desde que haja “ri-
gor” na sua concessão (3.3.). 

Em contraste com tais reco-
mendações, no lucrativo mundo 
dos negócios privados na USP 
vem ocorrendo o fortaleci-
mento econômico-financeiro 
das fundações “de apoio”, 
inclusive das menores, como 
indicam os dados referen-
tes a 2001, enviados ao GT 
por 25 dessas entidades, as 
quais movimentaram nesse 
ano, computando-se a soma 
das receitas, a quantia de R$ 
457.814.558,14 (Tabela 1). 

Dentro de tal montante, o to-
tal das receitas obtidas por cinco 
fundações “de apoio” do setor 
de saúde, que incluem nos seus 
orçamentos verbas do Sistema 
Único de Saúde (SUS), foi de 
R$ 299.366.732,73. O total das 
receitas obtidas pelas outras 20 

fundações “de apoio” foi de R$ 
158.447.825,41. Deve-se conside-
rar, no entanto, que as entidades 
do setor de saúde não arrecadam 
exclusivamente verbas do SUS, 
e que a Fundação Faculdade de 
Medicina (FFM) simplesmente ex-
cluiu da sua contabilidade a verba 
SUS (Tabela 2).

Assim, se se quiser conhecer a 
parte das receitas do sistema que 
não tem origem no SUS, deve-se 
subtrair, da arrecadação global 
em 2001 daquelas 25 fundações 
“de apoio”, somente as receitas 
SUS. Como estas totalizaram R$ 
163.382.495,18 (sabendo-se que os 

ingressos da FFM nessa rubrica não 
foram informados e portanto não 
estão computados nesse montante), 
pode-se concluir que a entrada de 
recursos “não SUS” no sistema fun-
dacional privado atuante na USP 
foi da ordem de R$ 294.432.062,96.

São números expressivos, que 
revelam a pujança dos negócios 
privados praticados nos campi da 

USP e nos seus hospitais. As três 
fundações “de apoio” que atuam 

na Faculdade de Economia e 
Administração (FEA), por 
exemplo, obtiveram uma 
receita conjunta de R$ 112 

milhões, em números redon-
dos (Tabela 3). A Fundação 

Vanzolini, ligada à Escola 
Politécnica, manteve trajetória 
ascendente, atingindo receita 

de quase R$ 19 milhões: um 
prodigioso salto de 51% em relação 
aos R$ 12,5 milhões arrecadados em 
2000. Ao mesmo tempo, já são dez 
as “pequenas” fundações situadas na 
faixa de arrecadação anual que vai 
de R$ 1 milhão a R$ 6 milhões. 

O modus operandi da maioria das 
fundações “de apoio” na consecu-
ção de seus negócios (cursos pagos, 

Membros do GT ligados a fundações ou cursos pagos 

Nome do professor Condição oficial no GT Vínculo
Guilherme Ary Plonski Representante da FCAV Também com a FIA
Irineu Tadeu Velasco Representante da FFM
Juarez Baldini Rizzieri Representante da Fipe

Beatriz Gelas Lage 
Representante da Escola de Comunicações 
e Artes

Atua em cursos pagos na ECA e FEA 

Celso de Hildebrand e Grisi Representante da Faculdade de Economia Atua em cursos pagos na FIA

Anna Maria Pessoa de Carvalho Representante da Faculdade de Educação
Dirigente da Fafe, atua em projetos 
remunerados

Eduardo Massad Representante da Faculdade de Medicina Ex-dirigente da FFM

Eduardo Batista Franco 
Representante da Faculdade de 
Odontologia de Bauru

Atua em cursos pagos na Funbeo
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INEXPLICÁVEL LENTIDÃO 
Barbara Ablas

Jornalista

Promotor de Cidadania permite que a USP demore quase um ano 
para prestar as informações pedidas sobre cursos pagos e fundações

O Ministério Público Estadual 
(MPE) continua aguardando, sem 
pressa, as informações solicitadas 
à USP sobre as fundações privadas 
“de apoio”. A Promotoria da Vara 
da Cidadania instaurou, em outu-
bro de 2002, um procedimento ad-
ministrativo para apurar denúncias 
de irregularidades na atuação des-
sas fundações e na cobrança de ta-
xas em cursos dentro da USP, feitas 
pelo professor Márcio Augelli, da 
Unesp. Ele utilizou as reportagens 
publicadas na Revista Adusp para 
fundamentar sua representação. 

O promotor de justiça da 
Cidadania, Luis Fernando 
Rodrigues Pinto Júnior, que atua 
no caso, está esperando a Reitoria 
providenciar uma série de docu-
mentos importantes: cópias de 
todos os convênios firmados entre 
as fundações e a USP, relação dos 
docentes que estavam contratados 
em regime de dedicação integral à 
docência e à pesquisa (RDIDP) 
em 2002, e se houve autorização 
da CERT para que ministrassem 
aulas em cursos pagos. Ainda pe-
diu, entre outras informações, que 
fosse discriminado por entidade o 
montante recolhido à universida-
de por meio de taxas e indicasse 
sua destinação. 

O promotor tem procurado 
se abster de qualquer despacho, 
ao contrário de seus colegas do 
Ministério Público Federal que 
investigam os cursos pagos em 
universidades federais. Embora 
o Art. 10 da Lei de Ação Civil 
Pública nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, diga que constitui crime 
a omissão ou obstrução de da-
dos requisitados pelo Ministério 
Público, o promotor entende que 
a USP não está ignorando o ór-
gão, pois ela tem respondido aos 
ofícios que lhe são encaminhados. 

Desde fevereiro de 2003 a 
Reitoria protela o envio dos docu-
mentos, solicitando ao promotor a 
prorrogação do prazo de entrega. 
Ela alega que são muitas informa-
ções e que precisa de mais tempo 
para juntá-las. Em ofício envia-
do em julho, o professor Celso 
Gomes, chefe de gabinete da 
Reitoria e responsável por reunir 
os dados, afirma que está reexami-
nando o relacionamento da USP 
com as fundações “de apoio”.

O promotor reconhece a de-
mora, mas informa que pretende 
aguardar as informações da USP. 
A Lei Orgânica do MPE, artigo 
104, parágrafo I, alínea “a” e in-
ciso III,  prescreve que o órgão 

tem o direito de exigir informa-
ções e documentos para instruir 
melhor seus procedimentos ad-
ministrativos.

A Adusp também espera essas 
informações, pois em dezembro 
de 2002, ao mesmo tempo em 
que — a pedido do promotor de 
justiça Silvio Antonio Marques, 
responsável na época pela apura-
ção das denúncias do  professor 
Augelli — instruiu o MPE neste 
procedimento, encaminhou repre-
sentação própria e pediu instaura-
ção de inquérito civil público para 
investigar a situação das funda-
ções privadas “de apoio” e cursos 
pagos dentro da USP. 

O professor Augelli também 
apresentou queixa à Polícia, em 
que acusa a Reitoria da USP de 
“prevaricação”, “conivência crimi-
nosa” e “formação de quadrilha”. 
Antes disso, entre agosto e setem-
bro de 2002, o professor solicitou 
à Promotoria de Cidadania do 
MPE a investigação de cursos 
pagos de pós-graduação lato sensu 
na Unesp de Guaratinguetá. Em 
razão disso, o MPE abriu oito in-
quéritos policiais, em municípios 
em que existem campi da Unesp. 
“Na minha opinião, nada se fez 
no caso da Unesp”, diz Augelli.
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A resistência 

das fundações à ampla divulgação de 

seus dados concentra-se principalmente 

na FEA e na Politécnica

consultoria, assessoria, projetos) 
continua a ferir a legalidade vigente, 
inclusive as normas internas da USP 
no tocante a transferências financei-
ras, ressarcimento de unidades pelo 
uso de prédios e tempo empregado 
por docentes em RDIDP em ativi-
dades remuneradas. O que talvez 
explique a atitude dos gestores de 
algumas dessas entidades de manter 
em sigilo quase absoluto suas opera-
ções — atitude reiterada por ocasião 
dos trabalhos do GT Fundações.

Oito delas responderam um cate-
górico “não” ao pedido do professor 
Celso Gomes, chefe de gabinete da 
Reitoria, de “autorização expressa 
para fornecimento dos dados a se-
rem enviados, também no formato 
dos relatórios disponibilizados 
pelo sistema de cadas-
tro de prestação de 
contas (Sicap), inclu-
sive no site criado para 
transmitir o andamento 
e as conclusões do referido 
Grupo de Trabalho” (ofício 
GR/Circ/131). 

São elas: Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA), Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (Fipecafi), Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Tecnologia (FDTE), Fundação 
Vanzolini (FCAV), Fundação de 
Pesquisa Ambiental (Fupam), 
Fundação de Estudos e Pesquisas 
Aquáticas (Fundespa), Fundação 
para o Incremento da Pesquisa e 
do Aperfeiçoamento Industrial 
(Fipai), Fundação de Pesquisas 
Científicas de Ribeirão Preto 
(Funpec). A Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), por 

sua vez, autoriza “a divulgação de 
alguns dados”.

O formulário Sicap é uma plani-
lha eletrônica, desenvolvida com a 
finalidade de padronizar a presta-
ção de contas de entidades do “ter-
ceiro setor” (ver Informativo Adusp 
128, em www.adusp.org.br). Ele 
não permite identificar os repasses 
feitos à USP, e ainda possibilita des-
pistes contábeis. Exemplificando: 
no relatório que enviou ao GT, a Fi-
pecafi optou por lançar todas as su-
as despesas diretas e indiretas com 
recursos humanos em 2001 (R$ 21 
milhões), inclusive com seu quadro 
de pessoal fixo, na rubrica “serviços 
contratados”, e dentro desta, no 
item “outras despesas com serviços 

contratados”. A Fipecafi impede, 
dessa forma, a discriminação do 
valor dispendido no pagamento 
de pessoas jurídicas, que costuma 
identificar a remuneração de do-
centes nas fundações “de apoio”. 

Duas das instituições privadas que 
atuam na Escola Politécnica sequer 
enviaram ao GT o formulário Sicap: 
a FDTE, que se especializou em 
ocultar seus números (Revista Adusp 
24, p. 121), e a Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica (FCTH). 
Também não enviaram seus dados 

a Fundação Otorrinolaringologia 
e a Fun da ção Instituto da Cri an ça, 

ambas ligadas à Faculdade de 
Medicina, a Funpec e a 
Fundação para Ensino e 

Pesquisa em Ciências 
Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto 
(Fundefarp).

Ao mesmo tempo 
em que as fundações 

“de apoio” e os docentes a elas 
vinculados continuam, portanto, a in-
correr nas práticas de que dependem 
para obter êxito, os órgãos da univer-
sidade denotam descontrole e apatia 
tanto quanto à fiscalização do regime 
de trabalho de docentes envolvidos 
em atividades remuneradas, como 
quanto à apuração das verbas devidas 
à USP em decorrência do disposto na 
Resolução 4543/98 da Reitoria.

Neste aspecto, a firme decisão 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
de não conceder autorizações de 
funcionamento para novos cursos 

FEA abriga três fundações “de apoio”
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A FIA arrecadou 

em 2001 R$ 32 milhões com 

cursos pagos (57% da sua receita total de R$ 56 

milhões), o que dá a medida dos interesses 

contrariados com a proibição

pagos constitui exceção, tanto 
que provocou desconforto 
entre os setores que se be-
neficiam de tais negócios. 
Somente em 2001 a FIA ar-
recadou R$ 32 milhões com 
cursos pagos (Tabela 3), o 
que representa 57% da sua 
receita total de R$ 56 mi-
lhões, e dá a medida dos interesses 
contrariados com a proibição, rei-
terada em fins de 2002.

A FIA é a maior das fundações 
“de apoio” que não gerenciam 
verbas do SUS. Exerce 
forte controle sobre 
o Departamento de 
Administração da 
FEA, cujo chefe ante-
rior, professor Cláudio 
Felisoni de Angelo, é 
o atual presidente da FIA 
(cargo que agora acumula com 
a presidência da recém-criada 
associação das fundações “cola-
boradoras da USP”). O professor 

Isak Kruglianskas coordenava si-
multaneamente os cursos lato sensu 

da FIA, pagos, e os de 
pós-graduação stricto sensu do 

Departamento (leia qua-
dro nas p. 72 e 73). 

Nesta edição da 
Revista Adusp são re-
portados outros casos 
exemplares de privatiza-
ção do ensino público, 

negligência com o dinhei-
ro público, e relações promís-

cuas entre interesses públicos e 
privados (conflito de interesses). 

O primeiro deles é o da Fun dação 
para Pesquisa e Desen volvimento 

FEA abriga três fundações “de apoio”

Jornal lançado 
pela Funasp em outubro de 2003
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da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace), a qual, se-
diada na Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto, oferece somente três 
vagas na pós-graduação gratuita em 
Administração, mas 180 nos cursos 
pagos equivalentes. Sem informar 
valores e sem exibir comprovação, 

seu presidente alega a existência 
de um “acordo com a Reitoria”, 
em 1999, para sanar o repasse de-
vido e não realizado no ano ante-
rior (ver p. 74). 

Outro caso mereceu nossa 
atenção: o da Fundação Bauruense 
de Estudos Odontológicos 
(Funbeo), sediada na Faculdade 

de Odontologia de Bauru. No 
período 1998-2001, a Funbeo não 
recolheu à Reitoria um único cen-
tavo, como se pode constatar pela 
leitura dos dados fornecidos pela 
Coordenadoria de Administração 
Geral da USP (Codage, Tabela 4). 
Outras irregularidades da Funbeo 
foram objeto de uma acurada in-

FOLHETO DA FEA MISTURA PÓS-GRADUAÇÃO GRATUITA COM CURSOS PAGOS

Laura Giannecchini
Jornalista

O Programa de Pós-Graduação 
em Administração da FEA-USP 
oferece diversos cursos stricto sen-
su (mestrado e doutorado).

O folheto esclarece que são 
abertas, anualmente, até 60 vagas 
para o mestrado, “um curso de na-
tureza acadêmica, que não envolve 
o pagamento de taxas e apresenta a 
possibilidade de obtenção de bolsas 
de estudo”, e 27 vagas para o dou-
torado, “que não envolve o paga-
mento de taxas ou mensalidades e 
possibilita a obtenção de bolsas de 
estudo por meio das agências que 
financiam a pós-graduação, como a 
Capes, o CNPq e a Fapesp”. 

O curioso no documento: a 
FEA informa que, além dos cursos 
stricto sensu, oferece um “Programa 
de Educação Continuada em Ad-
ministração para Executivos”. Este 
programa, de cursos de pós-gradu-
ação lato sensu, é oferecido através 
de um convênio com a FIA. Eles 
são pagos, mas não o leitor não é 
informado desse “detalhe”.

O professor Isak Kruglianskas, 
citado no informativo como coorde-

nador tanto dos cursos de pós-gra-
duação em Administração da FEA 
como do Programa de Educação 
Continuada em Administração para 
Executivos, diz que o folheto infor-
ma o que existe na faculdade. “Se 
a pessoa quiser mais informações, 
faz como você: liga para saber. Ou 
então, entra no site”.

O professor Kruglianskas afir-
ma que deixou de ser coordenador 
da pós-graduação lato sensu. “Há 
três ou quatro meses, esse cargo 
foi ocupado pelo professor Joel 
Dutra”. A reportagem, no entanto, 
não teve nem tempo de perguntar 
se o professor não considerava 
existir conflito de interesses na 
coordenação simultânea dos pro-
gramas stricto sensu e lato sensu. 

Antes que a repórter pudesse 
indagar a respeito, ele protestou: 
“Você está quase me fazendo um 
interrogatório com não sei qual 
objetivo. A Revista Adusp costuma 
distorcer informações. Vocês inter-
pretam as coisas que falamos de 
forma diferente da que passamos. 
Não quero falar coisas e depois, na 

hora de ver a matéria publi-
cada, ter surpresas. Prefiro 
não me pronunciar em rela-
ção a essas questões”. 

Um curso de MBA de 
Finanças Empresariais cus-
ta R$ 25,5 mil à vista e R$ 
28 mil a prazo. Oferece de 
30 a 35 vagas, enquanto a 
FEA oferece 12 vagas pa-
ra o mestrado stricto sen-
su na área de Finanças e 
seis para o doutorado.

O professor José 
Roberto Securato — 
que até 14 de setem-
bro aparecia no site 
da FIA como coorde-
nador do curso, mas 
informou que seis 
meses antes deixara 
de ser o responsável 
pelo conteúdo pro-
gramático — sus-
tenta  que não se 
pode comparar o número de vagas 
oferecidas por esses cursos.

“O MBA tem caráter profis-
sional. As pessoas que fazem o 
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vestigação da Procuradoria Geral 
da República (ver p. 83).

Na Fundação de Apoio à 
Faculdade de Educação (Fafe), uma 
auditoria revelou falhas administra-
tivas e contábeis inimagináveis numa 
instituição definida como “gerencia-
dora de recursos de terceiros”, com 
a agravante de que os terceiros são, 

quase sempre, o Governo Estadual e 
prefeituras. Não há, ademais, clareza 
nas contas relativas aos repasses de-
vidos à Faculdade de Educação e à 
USP (ver p. 90).

A privatização do serviço público 
e a oferta indiscriminada de cursos 
pagos a pretexto do atendimento 
a supostas “demandas sociais” 

alastrou-se pelos campi da USP, 
alcançando até mesmo instituições 
que não pertencem à universidade, 
embora associadas a ela, como o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen). Também lá verifi-
ca-se a presença de entes privados. 
A investigação levou a resultados 
admiráveis (ver p. 97).

FOLHETO DA FEA MISTURA PÓS-GRADUAÇÃO GRATUITA COM CURSOS PAGOS

Laura Giannecchini
Jornalista

MBA de Finanças

Empresariais custa R$ 25,5 mil e 

oferece até 35 vagas, contra 12 no 

mestrado stricto sensu

curso são profissionais que atuam 
no mercado e procuram o desen-
volvimento profissional”. Segundo 

o professor, grande parte dos es-
tudantes de MBA tem seus cur-
sos pagos (em 50% a 70%) pela 
empresa em que trabalham. Já o 
mestrado e o doutorado seriam 
voltados para a vida acadêmica: “A 

profundidade é maior e exige tem-
po integral. Então, para garantir a 
qualidade do curso, não é possível 
oferecer tantas vagas”.

O professor Securato é um dos 
responsáveis pelo Laboratório de 
Finanças da FIA (Labfin), rela-
cionado no item IX do folheto da 
FEA (“Laboratórios e centros de 
pesquisa”), ao lado de outros 12 

programas da fundação “de apoio”. 
O Labfin, cujo setor de pes-

quisas funciona na FEA, levanta 
informações do mercado financei-
ro e de diversas empresas. Esses 
dados, de acordo com Securato, 

ficam disponíveis nos compu-
tadores da USP, para serem 
usados por alunos de mes-
trado e doutorado da FEA 
e de outras unidades. Ele 
disse que não faz “a menor 

idéia” de por quê o folheto 
cita o Labfin, uma vez que 
o laboratório não tem qual-
quer relação com a pós-gra-

duação. 
No início de 2003, apareciam 

na página eletrônica do Labfin os 
nomes de Denis Securato e José 
Roberto Securato Júnior. O profes-
sor confirmou que ambos, respecti-
vamente seu sobrinho e seu filho, 
integram o Labfin, mas esclareceu 
que trabalham diretamente para a 
FIA. Eles coordenam alguns cursos 
do Labfin, mas não têm relação 
com a USP, nem com o setor de 
pesquisa do Labfin.


