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A universidade pública brasileira deve ser um espaço qualificado de 
produção e de divulgação de conhecimento crítico e socialmente 
referenciado, que contribua decisivamente para o desenvolvimento 
nacional. A diversidade de opiniões deve ser a base para novas 
possibilidades de gestão democrática e de transformação do cenário 
institucional da Unifesp. Este é o ponto de partida do movimento que 
apresenta a candidatura da Chapa 3 à Reitoria 2013-2017.
Queremos inaugurar uma nova cultura institucional, pautada por uma 
gestão participativa e democrática. Queremos que, por meio dela, 
sejamos capazes de consolidar o funcionamento de todos os campi, 
especialmente os novos, que estejamos aptos a solucionar os problemas 
de infraestrutura e de gestão, e que possamos garantir o acesso e a 
permanência da comunidade acadêmica, de modo a valorizar todas as 
carreiras universitárias.
Para construir a UNIFESP Plural e Democrática, precisamos cuidar 
do dia a dia da universidade, dar agilidade às decisões e articular 
conhecimentos e soluções para os problemas internos e externos. Todos 
os campi, os departamentos e os setores acadêmicos e administrativos 
devem ter condições dignas de desenvolver seus planos e projetos de 
forma transparente e colaborativa, contribuindo para a qualificação da 
instituição e da sua vida acadêmica. 
Para isso lançamos nossa candidatura e elaboramos este programa, que 
é fruto de meses de ampla discussão com diversos setores, segmentos 
e áreas do conhecimento. Estamos combinando o vigor da experiência 
acumulada na vivência integral que construímos até aqui com o 
entusiasmo dos que estão chegando, e com o dos que ainda chegarão. 
Esse encontro resulta na percepção clara do presente e na construção 
coletiva do futuro da Unifesp.
Queremos uma universidade democrática e de qualidade, 
acolhedora da pluralidade de pensamento, de opiniões e de ações e, 
fundamentalmente, dirigida para a construção de uma sociedade mais 
justa.
Vamos em busca da realização coletiva de nossos sonhos de uma Unifesp 
Plural e Democrática! 

 
Para uma Unifesp 
Plural e Democrática

programa

Soraya Smaili
Valeria Petri chapa 3



Setembro de 2012

Blog: unifesppluraldemocratica.wordpress.com
Facebook: Unifesp Plural e Democratica
Email: unifesp_plural_democratica@yahoo.com.br

chapa 3



SUMÁRIO

 

1. CONCEPÇÃO DE UNIVERSIDADE E SUA NATUREZA PÚBLICA                p.5

2. ENSINO DE GRADUAÇÃO                                                                             p.6

A. Concepção de formação abrangente

B. Descentralização acadêmico-institucional 

3. PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA                                                                   p.7

A. Os desafios da excelência e da internacionalização

B. Construção e consolidação de novos Programas de 
Pós-Graduação e Centros de Pesquisas

C. Avaliações interna e externa

4. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA                                                                       p.10

5. POLÍTICA DE CARREIRA ACADÊMICA                                                      p.12

6. EXPANSÃO E ESTRUTURA MULTICAMPI                                                 p.12

A. Desafios para a estrutura multicampi da Unifesp

B. Expansão da Unifesp

7. GESTÃO E PLANEJAMENTO PLURAIS E DEMOCRÁTICOS                     p.15               

A. Reforma do Estatuto visando maior 
pluralidade e democracia 

B. Estrutura Administrativa e pró-reitorias 

C. Autonomia administrativa adequada a 
uma Universidade multicampi 

D. Transparência de gestão 

E. Capacidade de gestão financeira e investimento

F. Planejamento com participação 

programa 
Para uma Unifesp 
Plural e Democrática



G. Orçamento participativo.

H. Relações com órgãos externos 

I. Mobilização do conhecimento gerado internamente

J. Espaços de diálogo intra e extramuros

K. Respeito à organização das diferentes categorias 

L. Sustentabilidade Socioambiental 

M. Relação Público-Privado

N. Defesa do Hospital Universitário 

8. CONDIÇÕES DE TRABALHO E POLÍTICA DE PESSOAL                           p.21

A. Estrutura Administrativa e Quadro de Servidores

B. Formação e Qualificação Profissional 

C. Condições de infraestrutura e ambientais  

D. Saúde do docente, do servidor técnico-administrativo 
em educação e do estudante 

E. Defesa da jornada de 30 horas para os TAEs

F. Escola Paulistinha de Educação

9. POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL                        p.23

A. Políticas afirmativas e cotas

B. Pós-Graduação, Residência e Iniciação Científica

C. Políticas de permanência: residências universitárias, 
restaurantes e creches 

D. Condição de acesso aos campi 



5

Na democracia, a diferença de opiniões 
é bem-vinda na medida em que traduz o 
reconhecimento e o respeito à diversida-
de de pontos de vista. Assim, temos como 
lema a pluralidade e a democracia porque 
reconhecemos que as propostas para nos-
sa universidade nascem desta diversidade 
e que as decisões institucionais devem ser 
fruto de processos democráticos. 

As universidades públicas no mundo 
passam por mudanças profundas num 
processo de adequação às novas exigên-
cias sociais e do mercado de trabalho, 
suscitando novas relações entre Estado 
e sociedade.  A crescente diminuição de 
investimentos públicos e o comprome-
timento com parcerias e prestação de 
serviços para a iniciativa privada, respal-
dadas nos preceitos do mercado, avizi-
nham-se como tendência ameaçadora. A 
imposição de políticas públicas dos cha-
mados “mercados emergentes”, pautada 
por instituições financeiras multilaterais, 
encontra-se na agenda das reformas es-
truturais dos sistemas de educação su-
perior. Isso pode condicionar decisões 
sobre o montante dos investimentos pú-
blicos e a forma como serão aplicados, o 
que nem sempre se traduz em políticas 
voltadas a uma educação de qualidade. 

O ensino superior público brasileiro, um 
dos maiores sistemas do mundo que ga-
rante a gratuidade do ensino, tem cami-
nhado com avanços e também com pro-
blemas. A expansão de vagas proposta 
pelo REUNI (Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação das Universidades Fe-
derais) previa o aumento das oportuni-
dades educacionais por meio da amplia-
ção de vagas no ensino público superior, 
do melhor aproveitamento da estrutura 
física e de recursos humanos existentes 
nas universidades federais. Contudo, não 
contou desde a sua implantação com su-

ficiente planejamento, recursos e formas 
de operacionalização locais para a efeti-
vação de um ensino superior público fe-
deral de qualidade.

A Unifesp é um exemplo das contradi-
ções e desafios dessa expansão. Nos 
últimos cinco anos, ampliou seus campi 
universitários e a diversidade de seus 
cursos. Isso trouxe à tona também as di-
ficuldades de integração e consolidação 
de seu papel sociocultural e acadêmico, 
fundamentalmente, devido à ausência 
de planejamento e gestão adequados no 
âmbito político, administrativo e acadê-
mico. Essa situação tem levado a um fun-
cionamento precário dos campi que, para 
atender aos propósitos do REUNI, torna 
a Unifesp cada vez mais submetida às 
decisões do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Ministério da 
Educação, com riscos para a autonomia 
universitária e, por consequência, para 
as elevadas e necessárias tarefas do ensi-
no, da pesquisa e da extensão.

Como forma de enfrentamento desta si-
tuação, defendemos uma expansão com 
qualidade, que considere e respeite a 
dinâmica dos novos campi e as especifi-
cidades de suas áreas de conhecimento. 
E que leve em conta, para isso, a constru-
ção e o planejamento coletivo de solu-
ções para as contingências cotidianas do 
trabalho universitário.

Consideramos importante a atuação da 
Unifesp em conjunto com outras uni-
versidades públicas federais, a Andifes 
(Associação Nacional dos Dirigentes do 
Ensino Superior) e as entidades repre-
sentativas dos diferentes segmentos da 
comunidade universitária, no sentido da 
defesa da universidade pública de qua-
lidade e do aumento dos investimentos 
em educação no país (10% do PIB). 

1.  CONCEPÇÃO DE UNIVERSIDADE E SUA NATUREZA PÚBLICA
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O ensino de graduação na Unifesp, em 
consonância com o espírito universitário 
público do país, tem por princípio um du-
plo objetivo formativo: por um lado, pre-
parar profissionais com sólida formação 
e com condições de enfrentar os mais 
altos desafios da profissão escolhida; e, 
por outro, dar as condições e as bases 
para que seja possível também seguir 
o caminho da pesquisa no nível da pós-
graduação. Nesse sentido, consideramos 
importantes os seguintes aspectos: a 
concepção de formação, a autonomia 
acadêmico-científica e institucional e a 
valorização da docência. 

A. Concepção de formação abrangente. 
O pressuposto formativo do ensino de 
graduação, que está na base do Projeto 
Institucional da Unifesp e que buscare-
mos aprofundar e desenvolver, remete-
nos a uma concepção de ensino que 
valoriza a autonomia do estudante em 
relação à sua própria educação. O que 
significa promover o estímulo e o desen-
volvimento não apenas de habilidades 
e competências técnicas voltadas a sua 
área de atuação específica, mas também 
a capacidade de estruturar e construir o 
próprio conhecimento. Nessa perspecti-
va, propomos:

a) incentivar a abertura, nos Projetos Pe-
dagógicos dos diversos cursos, de uma 
carga de unidades curriculares eletivas 
livres, passíveis de serem cursadas fora 
do curso de origem, inclusive em outros 
campi;

c) criar  centros ou núcleos que priorizem 
pesquisas e atividades inter e multidis-
ciplinares, seminários, fóruns, projetos 
temáticos integradores de áreas diversas 
do saber;

d) incentivar o intercâmbio institucional 

de docentes e estudantes da graduação, 
no âmbito nacional e internacional;

e) estimular a vida cultural dos estudan-
tes com apoio à participação em eventos 
dessa ordem, como formação cidadã e 
de ampliação das fronteiras do conhe-
cimento, de forma a complementar sua 
formação acadêmica; 

f) incentivar o debate visando a elabora-
ção de políticas específicas e integradas 
com o Bacharelado para os cursos de Li-
cenciatura.

B. Descentralização acadêmico-institu-
cional. Até hoje, na Unifesp, as questões 
ligadas aos programas vinculados ao en-
sino de graduação, tais como a iniciação 
científica, monitorias, pesquisa na gra-
duação, sobretudo aqueles com finan-
ciamento, ainda são prioritariamente di-
rigidos, supervisionados, ou estão sob o 
comando de docentes e Técnicos em As-
suntos Educacionais ligados ao campus 
São Paulo. Nesse sentido, propomos:

a) descentralizar, transferindo para cada 
unidade acadêmica as esferas delibera-
tiva e executiva (incluindo orçamentos 
específicos para projetos, concessão de 
bolsas, auxílios e afins); 

b) garantir a presença e a representação 
das diversas áreas dos campi nos assun-
tos relacionados  ao ensino e à pesquisa 
na graduação.

c) garantir a infraestrutura necessária e 
adequada  às atividades didático-cientí-
ficas (bibliotecas, laboratórios, arquivos, 
espaços expositivos etc.);

d) criar um sistema digital de gestão aca-
dêmica que garanta mais autonomia aos 
campi e facilite o acesso de docentes, es-
tudantes e técnicos administrativos aos 
assuntos acadêmicos da instituição. 

2. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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C. Dedicação à graduação. Fiéis ao pro-
pósito e ao princípio norteador do Pro-
jeto Político Pedagógico na Unifesp, va-
lorizamos:

a) a dedicação do docente às atividades 
ligadas ao ensino, em particular, ao ensi-
no de graduação;

b) a definição de critérios de qualidade 
de ensino direcionados a promoção e a 
difusão do conhecimento criativo e cria-
dor, o qual pode se expressar menos na 

capacidade de produzir “inovações”, mas 
antes e acima de tudo, na capacidade 
desse conhecimento de se inserir numa 
sociedade, numa história, em uma tradi-
ção, em uma cultura;

c) a formação continuada dos docentes 
da Unifesp, de acordo com as demandas 
apresentadas pelos próprios docentes, 
inclusive aquela vinculada aos aspectos 
relativos à prática e à metodologia de 
aula, por adesão voluntária.

3.  PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

A sólida formação no campo da pesquisa 
e da pós-graduação é uma das marcas 
da Unifesp que deve ser mantida e es-
timulada. Atualmente (dados do triênio 
2007-2011) nossa Universidade conta 
com 46 programas de pós-graduação (44 
de mestrado acadêmico/doutorado e 
2 de mestrado profissional). Segundo a 
avaliação da CAPES, 12 desses 44 progra-
mas, constam como de excelência (con-
ceitos 7 e 6), 9 muito bons (conceito 5); 
12 bons (conceito 4), e 13 regulares (con-
ceito3), vários deles programas recentes 
dos novos campi. Este quadro quanti-
tativo já nos informa acerca de alguns 
dos desafios da área de pesquisa e da 
pós-graduação: confirmar a excelência 
dos programas mais conceituados, for-
talecer os programas em consolidação e  
construir as condições necessárias para 
a criação de novos programas e centros 
de pesquisa.

Valorizar a pesquisa (e a pós-graduação) 
pressupõe garantir sua autonomia e for-
necer as condições materiais e de recur-
sos humanos para seu desenvolvimento. 
Significa também  promover a criação 
de redes de pesquisa nacionais e inter-

nacionais e apoiar as já existentes, tão 
necessárias para a produção e difusão do 
conhecimento.

Para garantir a autonomia é preciso que 
as agendas de pesquisa não sejam deter-
minadas exclusivamente pelas agências 
de fomento. Por isso é desejável que a 
Unifesp encontre maneiras de fomentar 
linhas de pesquisa inovadoras e que defi-
na políticas de desenvolvimento da pes-
quisa, com planos de atuação voltados 
às potencialidades de cada campus de 
modo a enfatizar seus respectivos pro-
jetos político-pedagógicos. Um dos me-
canismos para o desenvolvimento dessa 
política de pesquisa será a deliberação 
sobre o destino prioritário dos recursos 
da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) 
aliada ao debate sobre critérios especiais 
para a distribuição dos recursos da de-
manda competitiva da Fapesp. 

No que diz respeito ao ensino de pós-
graduação, salientamos os seguintes 
pontos: os desafios da excelência e da 
internacionalização; a construção e con-
solidação de novos programas de pós-
graduação e centros de pesquisas; as 
avaliações interna e externa.
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A. Os desafios da excelência e da inter-
nacionalização 

Defendemos que a excelência deva ser 
um princípio norteador da pesquisa e 
que defina políticas de pós-graduação. 
No entanto, ela deve ser compreendida 
de modo mais abrangente, ou seja, para 
além do âmbito quantitativo usualmente 
empregado como baliza avaliadora de de-
sempenho. Para tanto, pretendemos em-
preender um debate institucional, visando 
aprofundar e qualificar os atuais critérios 
de avaliação da produção acadêmica me-
didos em termos de produtividade. 

Para termos a continuidade da qualidade 
na pesquisa e pos-graduação, caracteris-
ticas de destaque da Unifesp, é preciso 
ter uma política clara de fortalecimento 
dos Programas de Pós-Graduação conso-
lidados. Neste sentido é importante :

a) buscar uma política clara de incentivo 
aos pesquisadores e sua valorização;

b) apoiar e dar infraestrutura para a re-
alização das pesquisas e dos programas 
de pos-graduação;

c) garantir infraestrutura institucional 
para participar de editais da FINEP, CA-
PES, CNPq, FAPESP entre outros;

d) garantir apoio institucional na elabo-
ração dos projetos e no seu desenvolvi-
mento e execução; 

e) apoiar os projetos de pesquisa visan-
do sua efetivação com qualidade.

Alguns elementos da infraestrutura de-
vem ser elaborados a partir de uma poli-
tica institucional, especialmente no que 
diz respeito a:

a) fortalecimento do Hospital Universitá-
rio em seu papel de ensino e pesquisa na 
área clínica, cirúrgia e de saúde; 

b) implantação do sistema integrado de 
bibliotecas e acervos;

c) atenção ao CEDEME (Centro de Desen-
volvimento de Modelos Experimentais 
para Medicina e Biologia) que atende a 
toda instituição e fornece um conjunto 
grande de modelos para pesquisa básica 
e experimental, o que requer recursos e 
pessoal com formação adequada para a 
realização de pesquisas de qualidade.

Os objetivos do fomento à internacionali-
zação são valiosos e devem ser persegui-
dos por qualquer instituição da importân-
cia da Unifesp, desde que essa política seja 
realizada com base em um planejamento 
da própria instituição e considerando as 
especificidades dos campi. Propomos, as-
sim, a participação em programas, como o 
“Ciência sem Fronteiras”, que buscam in-
vestir na formação de pessoal, aumentar 
a presença de pesquisadores e estudantes 
no exterior e promover a inserção inter-
nacional também em áreas consideradas 
prioritárias. 

Para tanto, é preciso fortalecer a Secreta-
ria de Relações Internacionais com uma 
política clara de internacionalização, que 
inclua: 

a) mais recursos e servidores, além de es-
tagiários das áreas afins, especialmente 
do curso de Relações Internacionais; 

b) condições para uma ampla atuação 
nos programas de intercâmbios de gra-
duação e pesquisa em conjunto com to-
das Pró-Reitorias; 

c) apoio divulgação da Unifesp incluin-
do a confecção de materiais e sítios de 
divulgação dos programas institucionais 
em diversos idiomas; 

d) facilidades nos programas para profes-
sores visitantes do exterior e pesquisado-
res, bem como estudantes e estagiários.

3.  PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA



9

B. Construção e consolidação de novos 
Programas de Pós-Graduação e Centros 
de Pesquisas

Enfrentar o desafio de construir e conso-
lidar novos programas de pós-graduação 
requer que se leve em conta as especifi-
cidades dos novos programas, especial-
mente aqueles cujo corpo docente tenha 
menor experiência acadêmica e maiores 
dificuldades de infraestrutura e de con-
dições de trabalho.

Propostas:

a) priorizar, nos programas de pós-gra-
duação, a identificação e formação de 
novos pesquisadores;

b) oferecer subsídio técnico e administra-
tivo para acesso a editais, auxílio e apoio 
aos docentes na formulação de projetos 
e prestação de contas às agências de fo-
mento;

c) oferecer cursos de idiomas aos estu-
dantes de pós-graduação, residentes,  
estudantes de graduação e também aos 
docentes;

d) efetivar a divulgação dos programas 
dos cursos da Unifesp em outros idio-
mas, bem como auxiliar a tradução de 
artigos, pôsteres e outras produções de 
docentes e de discentes da pós-gradua-
ção para suas publicações em periódicos 
estrangeiros.

d) rever e fortalecer as atuais câmaras 
técnicas (assessoras), valorizando nelas 
as perspectivas interdisciplinares e sua 
atuação junto às instâncias centrais da 
Universidade.

e) apoiar a publicação de periódicos dos 
programas de pós-graduação, com auxí-
lio da Editora Unifesp.

Destacamos ainda a necessidade de:

a) participação da Unifesp nos diferentes 
espaços de debates e definição de políti-
cas de pós-graduação do país, de modo a 
buscar soluções para as dificuldades ins-
titucionais específicas da pós-graduação;

b) colaboração com as instâncias que 
dirigem, fomentam e avaliam os progra-
mas de pós-graduação nos órgãos gover-
namentais, nas agências de fomento e 
no setor privado; 

c) promoção de amplo debate institucio-
nal visando a definição e implementação 
de políticas de formação no âmbito da 
Pós-Graduação, considerando as dife-
rentes modalidades do conhecimento e 
a integração destas com os respectivos 
cursos de graduação;

d) aperfeiçoamento das políticas da ins-
tituição para os mestrados profissionais 
(atuais e futuros);

e) fortalecimento da formação docente 
dos pós-graduandos, na perspectiva de 
atender às demandas da expansão do 
ensino superior, por meio de instrumen-
tos já existentes (estágios docentes, Bol-
sas REUNI) ou a serem implementados, 
contemplando o uso de novas metodolo-
gias e tecnologias; 

f) incentivo a propostas de cursos inter-
disciplinares ou transdisciplinares, a cria-
ção e a oferta de disciplinas compartilha-
das entre programas. 

g) identificar possibilidades e acolher 
iniciativas de criação de programas inte-
rinstitucionais.

 

3.  PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
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C. Avaliações interna e externa:

a) incentivar processos de avaliação dos 
programas de pós-graduação por parte 
de seus membros efetivos, de modo a 
criar um ambiente propício à compre-
ensão da atividade de avaliação e auto 
avaliação como ferramenta de aprimora-
mento pessoal, coletivo e institucional;

b) fazer com que o monitoramento 
dos programas pelo Conselho de Pós-
Graduação e Pesquisa, apoiado pelas 
respectivas câmaras técnicas, considere 
as especificidades dos novos progra-
mas, especialmente aqueles cujo cor-
po docente tenha menor experiência 
acadêmica e maiores dificuldades de 
infraestrutura e de condições de tra-
balho. Considerando, desse modo, a 
possibilidade de revisão das exigências 
de obtenção de melhores avaliações da 
CAPES em períodos de tempo relativa-
mente curtos;

c) fazer gestões junto à CAPES no senti-
do de contribuir para o aprimoramento 
dos Programas de Pós-Graduação, dos 
critérios de  avaliação institucional,  dos 
critérios de formação das comissões de 
áreas, bem como da discussão mais de-
talhada dos critérios Qualis; 

d) desenvolver ações institucionais in-
ternas no que se refere ao ensino de 
Graduação para que seu reconhecimen-
to e renovação, por parte do Ministério 
da Educação/INEP/SESU, sejam prece-
didos de processos reflexivos internos, 
envolvendo os três segmentos da comu-
nidade universitária;

d) promover atividades de integração 
entre os diversos programas de pós-
graduação para que as análises das ava-
liações externas e internas sejam instru-
mentos de troca acadêmica, de reflexão 
e de aperfeiçoamento dos programas.

3.  PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

4. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Valorizar a extensão significa promover 
a plena inserção da Unifesp em um con-
texto social, de forma que o conheci-
mento que ela produz encontre corres-
pondência nas necessidades, demandas 
e prioridades da sociedade.  Extensão, 
nesse sentido, é uma concepção abran-
gente que vai além da mera prestação 
de serviços, do assistencialismo ou da 
assessoria eventual, que deve garantir 
a interlocução de saberes entre a uni-
versidade e os cidadãos, com especial 
atenção aos segmentos sociais que esti-
veram historicamente alijados do aces-
so à universidade pública.

A extensão pode e deve igualmente 
constituir-se num vetor para colabora-
ção e inovação articulada com as mais 
diferentes políticas públicas. Ao integrar 
a extensão com a pesquisa, a universida-
de pública amplia a capacidade de atu-
ação do Estado na garantia dos direitos 
da cidadania e colabora para a avaliação 
e implementação de políticas em favor 
da promoção da justiça social, do desen-
volvimento e da sustentabilidade socio-
ambiental. 

Os serviços de assistência na área da 
saúde, que a Unifesp desenvolve há mui-
tos anos com qualidade, devem abraçar 
esse preceito da interlocução com a so-
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ciedade civil e com o Estado. Por meio 
desse debate e reflexão permanentes, é 
possível superar a limitação da concep-
ção que norteia os chamados cursos de 
extensão  (lato-sensu, aperfeiçoamento 
e outros).  Ao promover a articulação 
da extensão com a pesquisa e o ensino, 
essas dimensões poderão se retroali-
mentar, reavivando o sentido da tripla 
missão da universidade pública.  

Iniciativas para a ampliação e fortale-
cimento do papel da extensão univer-
sitária:

a) integrar programas, tais como está-
gio, residência e especialização, com di-
ferentes grupos sociais organizados, po-
líticas públicas e seus órgãos gestores;

b) fortalecer e dar condições aos progra-
ma de residência médica e de residência 
multiprofissional, baseados nos precei-
tos de qualidade da Unifesp;

c) criar espaços de integração interdisci-
plinar e intercampi para troca de experi-
ências e realização de projetos e progra-
mas de extensão cada vez mais criativos 
e abrangentes.

d) fortalecer e ampliar os campi de ex-
tensão, com infraestrutura adequada 
de funcionamento e servidores técnicos 
administrativos para seu suporte. 

e) ampliar o número de bolsas de ex-
tensão e manter sua equiparação com 
as bolsas de iniciação científica. 

f) fortalecer e ampliar programas de 
bolsas de iniciação à gestão, a fim de 
preparar futuros quadros técnico-admi-
nistrativos em educação.

g) permitir e apoiar que técnicos admi-
nistrativos em assuntos educacionais 
sejam proponentes de projetos de ex-
tensão.

h) apoiar os encontros de intercâmbio 
nacional e internacional, como forma 
de manter-se sempre atualizado com o 
debate de ponta na área.

i) apoiar a formação da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares 
(ITCP), em parceria com a UFABC e com 
assessoria da UFSCar, UNICAMP, USP e 
UNESP. 

j) ampliar e facilitar a complementação 
de recursos de infraestrutura e supri-
mentos das atividades de extensão.

k) incentivar a abertura de vagas de ex-
tensão em disciplinas curriculares, a car-
go e definição do docente responsável, 
de acordo com as metas do Plano Nacio-
nal de Extensão. 

l) abrir progressivamente, para uso pú-
blico, equipamentos culturais e educa-
cionais da Unifesp (como teatros e bi-
bliotecas). 

m) apoiar a criação e ampliação de cur-
sos de especialização gratuitos em áreas 
importantes para o aprimoramento de 
políticas públicas, sejam eles presenciais 
ou por ensino à distância.

4  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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5. POLÍTICA DE CARREIRA ACADÊMICA

O progresso na carreira docente é um 
objetivo mais do que legítimo e a Uni-
fesp deve oferecer condições estruturais 
para que o desenvolvimento profissio-
nal esteja ao alcance de todos os seus 
docentes, com base nas atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão de 
forma equilibrada. 

Todo docente, na Unifesp, é pesquisa-
dor. Esta é uma condição necessária para 
ele ser admitido nos quadros desta Uni-
versidade. No entanto, nos últimos tem-
pos, os principais critérios de avaliação 
do docente têm levado em conta prin-
cipalmente critérios de produtividade, 
indicadores geralmente quantitativos, 
que pouco ou nada dizem respeito às 
atividades ligadas ao ensino. Neste sen-
tido, para a ascensão na carreira docente 
parece não haver interesse na dedicação 
ao ensino na graduação. 

No que diz respeito à relação do docen-
te com a pós-graduação, essa crítica ao 
produtivismo se expressa na questão da 
autonomia universitária, que deveria di-
tar os principais critérios de ascensão na 
carreira. 

Entendemos que seja possível avaliar 
a produção acadêmica por critérios de 
qualidade, sem que estes estejam atre-
lados ao ciclo de três anos estabelecido 
para a avaliação dos programas de pós-
graduação. 

Propostas:

a) valorização da dedicação do docente 
às atividades ligadas ao ensino, em parti-
cular, na graduação.

b) Adotar critérios próprios, internos à 
Unifesp, para a avaliação da excelência 
acadêmica que possam se desvincular 
do produtivismo acadêmico, priorizando 
tão somente a qualidade e o impacto da 
contribuição ao conhecimento na área 
de atuação do pesquisador.

c) No que diz respeito à extensão: atuar 
pelo seu reconhecimento público e aca-
dêmico, compreendendo-a como área 
fundamental da formação universitária, 
sendo equiparada ao ensino e pesquisa 
nos programas de desenvolvimento do-
cente e progressão na carreira.

6. EXPANSÃO E ESTRUTURA MULTICAMPI 

Salientamos aqui uma perspectiva ino-
vadora: o desafio da concepção e im-
plementação de uma geografia políti-
co-pedagógica para uma universidade 
multicampi metropolitana.

Em seu processo recente de expansão a 
Unifesp definiu sua vocação metropolita-
na, incluindo a Baixada Santista e o Vale 
do Paraíba, com um projeto no chamado 
“anel metropolitano de São Paulo”, com-
posto pelos campi Guarulhos, Osasco, 
Diadema e Embu. Tal iniciativa se cons-

titui numa alternativa complementar 
e não concorrente com a UFSCar (que 
está implantando novos campi no inte-
rior). A opção estratégica de expansão da 
Unifesp se justifica pela necessidade de 
ampliação de vagas públicas em São Pau-
lo, que assistiu nas últimas décadas um 
crescimento vertiginoso do ensino supe-
rior privado, muitas vezes subsidiado por 
fundos públicos. A Unifesp pode ainda 
abrir futuros campi na capital paulista e 
em outros municípios e regiões da mega-
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lópole – que até então só contavam com 
uma universidade pública, a USP.

Crescendo para além do campus São Pau-
lo, a Unifesp tornou-se uma universidade 
multicampi, com duas especificidades. A 
primeira é a grande diferença ainda exis-
tente entre seu “campus central” (o Cam-
pus São Paulo, onde se encontra a origi-
nária Escola Paulista de Medicina, além 
da Escola de Enfermagem e do Hospital 
São Paulo) e os seis novos campi, meno-
res e mais periféricos. Esse desequilíbrio 
deve ser minimizado com o tempo, com 
o fortalecimento de todos os campi, au-
mento de seus orçamentos, autonomia e 
estrutura administrativa, além de novas 
e melhores instalações. A segunda espe-
cificidade é que se trata de uma univer-
sidade metropolitana (ou da megalópole 
São Paulo-Baixada-Vale do Paraíba), com 
características distintas de uma universi-
dade multicampi distribuída em cidades 
do interior, como a UNESP. Isso significa 
que a separação de campi “por municí-
pios”, presente no contrato de adesão 
ao REUNI e nos  acordos firmados com 
as respectivas prefeituras municipais, é 
aqui relativa e mesmo “artificial”, dada 
a conurbação entre cidades. Por essa ra-
zão, precisa ser por nós discutida e pro-
blematizada.

A. Desafios para a estrutura multicampi 
da Unifesp. 

Todo o debate contemporâneo sobre 
gestão e vida nas regiões metropolitanas 
indica a necessidade de articulação entre 
governos e consórcios para buscar polí-
ticas públicas comuns (de transportes, 
água, saneamento, habitação, meio am-
biente, entre outros setores), visando a 
redução da fragmentação por fronteiras 
municipais. A cidadania metropolitana 

deve ser cada vez mais entendida para 
além das circunscrições municipais.

Uma universidade metropolitana que 
tenha como projeto intelectual articular 
seus campi e áreas de saber deve refletir 
sobre as possibilidade de uma geografia 
institucional não restrita, necessaria-
mente, às fronteiras municipais. Isso sig-
nifica que seria possível fortalecer trocas 
de saberes e ações inter e multidiscipli-
nares se os campi e as diferentes áreas 
de conhecimento estiverem conectados, 
formando uma verdadeira rede metro-
politana.

Assim, um futuro político, pedagógico e 
geográfico para a Unifesp poderia con-
siderar seus campi e áreas de saber de 
modo não atrelado a municípios. Isso 
significaria que as Escolas e Institutos 
aumentariam seus níveis de autonomia e 
de gestão, ampliando ao mesmo tempo 
sua capacidade de articulação e integra-
ção entre si.

Deste modo sugerimos algumas propos-
tas iniciais que podem servir para infor-
mar o debate:

a) os projetos político-pedagógicos e de 
desenvolvimento institucional poderiam 
ter uma maior liberdade para atingir ple-
namente seus objetivos, combinando 
experiências territoriais diferenciadas 
como forma de alargar suas possibilida-
des de ensino, pesquisa e extensão. 

b) poderiam ser criadas possibilidades 
de circulação de professores e estudan-
tes entre os diferentes campi estimulan-
do diversas atividades: pesquisa, está-
gios, residências, extensão, entre outras 
ações.

c) o sistema multicampi poderia ser, as-
sim, um sistema multi Escolas ou Insti-
tutos com maior flexibilidade de locali-

6. EXPANSÃO E ESTRUTURA MULTICAMPI 
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zação e articulação entre si, de maneira 
a estimular o intercâmbio de ideias e de 
pessoas no interior da universidade.

Desse modo, a Unifesp deve assumir o 
desafio de expansão e consolidação de 
um sistema universitário público discu-
tindo uma maior articulação territorial e 
integração de áreas de conhecimento.

B. Expansão da Unifesp

Somos a favor da expansão com quali-
dade das universidades públicas fede-
rais, o que demanda a superação de 
vários problemas hoje existentes. Até o 
momento, a montagem de novos cursos 
e novos campi tem ocorrido de forma 
pouco transparente, sem amplo debate 
interno e externo que traga legitimidade 
e reconhecimento público às tomadas 
de decisão. Os novos campi têm pro-
postas político-pedagógicas diversas, 
demonstrando que não há consensos e 
clareza suficiente para o seu modelo de 
expansão. 

Assim propomos que: 

a) a reitoria discuta a expansão e sua 
continuidade no I Congresso da Unifesp, 
a ser realizado até o final de 2013. 

b) a cada nova oportunidade de expan-
são, a reitoria convoque um forum ou au-
diência pública  que apresente e debata 
publicamente prioridades, fundamentos 
e propostas para projetos pedagógicos 
inovadores, tipos de cursos e a localiza-
ção dos campi; 

c) seja mantido diálogo com as demais 
universidades paulistas, em especial as 
federais, e com a sociedade civil, bem 
como prefeituras e órgãos públicos nos 
locais previstos para os campi;

d) convide-se especialistas do país e do 
exterior para debates aprofundados so-
bre as propostas em formulação para 
não se apresentar propostas curriculares 
que hoje já são defasadas;  

e) sejam analisados criteriosamente os 
aspectos locacionais dos novos campi ou 
de novas unidades dos campi e Escolas 
existentes, levando em consideração as 
condições de acesso e permanência da 
comunidade acadêmica bem como da 
implantação adequada de infraestrutu-
ra;

f) sejam previstas não apenas as vagas 
docentes mas igualmente as vagas de 
técnicos administrativos, essenciais para 
viabilizar a implementação e operação 
das infraestruturas e atividades acadê-
micas;

g) sejam imediatamente reavaliadas as 
iniciativas que deram origem ao Campus 
de Embu (que tem as obras embargadas) 
e da Escola de Ciências Jurídicas (cuja 
doação de edifício e localização devem 
ser reavaliadas), ambas iniciativas pouco 
transparentes.   

A Unifesp poderá avançar na sua consti-
tuição como uma importante universida-
de pública na maior megalópole do país 
somente se der continuidade à expansão 
de forma segura, planejada e comparti-
lhada com a comunidade acadêmica e a 
sociedade. A expansão e a consolidação 
são a oportunidade para construir uma 
nova identidade para a Unifesp, como 
instituição avançada de produção e difu-
são de conhecimento para uma socieda-
de mais justa, plural e democrática.

6. EXPANSÃO E ESTRUTURA MULTICAMPI 
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7.  GESTÃO E PLANEJAMENTO PLURAIS E DEMOCRÁTICOS

As regras formais de organização e fun-
cionamento das universidades públicas 
devem ser respeitadas e estar a serviço 
de uma gestão democrática, plural e, 
por isso, responsável e satisfatória. Para 
isso, há a necessidade de planejamento 
institucional que valorize os diferentes 
trabalhos e saberes, e que na tomada 
de decisões levem em consideração os 
três segmentos, docentes, estudantes e 
técnicos administrativos. Diante desses 
desafios, apontamos algumas propostas 
de ação:

A. Reforma do Estatuto visando maior 
pluralidade e democracia. 

O Estatuto da Unifesp passou por duas 
reformas nos últimos 10 anos, mas, na 
transição dos estatutos não foi plena-
mente contemplada a expansão iniciada 
em 2006. Quando o atual estatuto en-
trou em vigor, já trazia defasagens em 
relação ao contexto da universidade. 
Torna-se, portanto, evidente a necessi-
dade de uma nova reforma que poderá 
ocorrer em duas fases: 

a) imediata (nos primeiros 3 meses da 
gestão) e para modificar os itens do esta-
tuto de forma a garantir uma descentra-
lização efetiva da administração e o exer-
cício da autonomia dos campi, unidades 
universitárias (Escolas e Institutos) e 
unidades acadêmicas (Departamentos). 
A modificação do Estatuto é o primeiro 
passo da descentralização, pois o atual 
Estatuto impede que os campi e unida-
des tenham a possibilidade de exercer 
a parte administrativa e acadêmica de 
maneira plena e integrada. A reforma 
emergencial do Estatuto também deve-
rá permitir o segundo passo para a uma 
gestão eficiente e que deverá levar à re-
forma administrativa (item B);

b) um segundo momento do processo (a 
ser iniciado no primeiro ano da gestão), 
fase precedida de amplo debate, deve 
deflagrar um processo estatuinte mais 
abrangente, visando a democratização e 
a transparência das estruturas de poder 
e de gestão. Nesse contexto, é preciso 
ter a ousadia de fazer a reformulação 
dos conselhos para dar maior represen-
tação aos campi da Expansão; discutir as 
demandas das unidades universitárias e 
sua localização; formular os processos 
pedagógicos e de pesquisa; elaborar pro-
jetos de interdisciplinaridade; discutir as 
políticas de cotas e permanência; reto-
mar o tema da paridade, em especial no 
que se refere ao processo de consulta à 
comunidade universitária para a escolha 
dos dirigentes da Unifesp (atualmente a 
maioria das  universidades federais ado-
tam o sistema paritário para a consulta), 
entre outros assuntos. A Unifesp cres-
ceu, a sociedade acumulou avanços de-
mocráticos e o estatuto da Unifesp preci-
sa estar à altura dos desafios que o novo 
contexto nos apresenta.

B. Estrutura Administrativa e Pró-Reitorias 

Para uma gestão plural e democrática, há 
que se promover uma reforma na estru-
tura das pró-reitorias incluindo: 

a) Reformulação da Pró-Reitoria de Ad-
ministração que atualmente concentra 
uma grande quantidade de atividades 
e setores relacionados a compras, im-
portação, recursos humanos, licitações, 
contratos, manutenção, engenharia, se-
gurança e vários outros. É preciso criar 
um fluxo e homogeinização de processos 
e procedimentos reformulando os seto-
res, criando mecanismos de agilidade 
na informação e comunicação entre os 
mesmos. Para isso, propomos implantar 
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um sistema de gestão informatizado em 
parcerias com as instituições federais 
que têm sistemas bem implantados e 
disponibilizados. 

b) devido à complexidade e diversidade 
de situações ligadas aos espaços físicos 
e de infraestrutura, devemos considerar 
a criação de uma Secretaria  de Espa-
ços Físicos e Infraestrutura que traba-
lhe na solução dos problemas crônicos 
da gestão patrimonial (propriedades 
imobiliárias, aluguéis e cessões) e das 
edificações (licitações, construções, al-
varás e manutenção). Os novos campi 
demandam obras, aquisição de terrenos 
e planos diretores. O campus São Paulo, 
apesar de consolidado, enfrenta sérios 
problemas de manutenção de sua infra-
estrutura e também precisa encontrar 
soluções para sua própria expansão. É 
preciso que se concentrem esforços para 
ampliar e recompor os quadros técnicos 
necessários e ter mecanismos de forma-
ção permanente e atualização na área, 
além da contratação de serviços;

c) criação da Pró-Reitoria de Pessoal que 
terá a força para a busca de recursos e 
elaboração de políticas claras e concretas 
que visem a valorização dos servidores 
docentes e técnicos administrativos em 
educação. Várias universidades federais 
já criaram pro-reitorias com essa carac-
teristica e esta será uma marca de nossa 
gestão para a  valorização do trabalho 
docente e técnico-administrativo. Esta 
Pro-Reitoria terá o Departamento de 
Recursos Humanos que poderá receber 
aporte de recursos e de pessoal, além de 
estrutura e sistemas. O Departamento 
de Recursos Humanos fará o dimensio-
namento do quadro docente e técnico-
administrativo para implantar uma lógi-
ca transparente e baseada em critérios 

para a reposição de quadros. Também 
será necessária a implantação do Depar-
tamento de Saúde do Servidor docente 
e técnico-administrativo em educação 
que deverá buscar condições de atendi-
mento e atenção em saúde, já que hoje 
muitos dos nossos servidores estão afas-
tados por motivo de saúde. Buscaremos 
o fortalecimento do SESMT, a reestrutu-
ração do atendimento no NASF e o for-
talecimentos dos NAEs para que sejam 
abrangentes e consequentes. O Depar-
tamento de Formação Continuada será 
criado para elaborar uma política clara de 
capacitação ao técnicos-administrativos 
em educação de forma que seja voltada 
para atingir formação abrangente e que 
vise seu aprimoramento pessoal e de 
trabalho. Dentre os programas prevemos 
cursos nas áreas de administração públi-
ca, contabilidade, informatica avançada, 
computação, pedagogia, idiomas. Esses 
cursos serão elaboradores e ministrados 
com a enorme capacidade instalada que 
a Unifesp possui hoje a partir dos cursos 
dos campi de GRU, Osasco, Diadema, 
Baixada Santista e São José dos Campos, 
além do próprio Campus São Paulo. É 
preciso também esbelecer mecanismos 
claros para a inserção de técnicos-admi-
nistrativos em educação nos cursos de 
especialização, mestrado e doutorado 
da própria Unifesp. Este Departamento 
também deverá pensar estratégias de 
formação docente, nas áreas que mani-
festarem interesse e necessidade, tais 
como administração pública, idiomas, 
pedagogia. A Pro-Reitoria possibilitará 
uma política de capacitação permanente 
e de valorização profissional. 

d) redefinição das finalidades da Pró-Rei-
toria de Planejamento, cujos objetivos 
estão pouco definidos. Essa instância, 
que no momento atua sem regimento e 

7.  GESTÃO E PLANEJAMENTO PLURAIS E DEMOCRÁTICOS



17

sem um conselho eleito, precisa tornar-
se integrada e representativa, pois o pla-
nejamento não pode estar desvinculado 
das intenções e ações de toda a universi-
dade, portanto, de todas as outras pró-
reitorias, em especial, às relacionadas 
ao orçamento e à estão administrativa. 
O Planejamento deve abranger as ques-
tões de curto, médio e longo prazo, bem 
como as estratégias de realização;

C. Autonomia administrativa adequada 
a uma Universidade multicampi. 

A expansão da Unifesp demanda a revi-
são do seu Estatuto, em especial o artigo 
15o, de forma que os diretores de cam-
pi e de unidades acadêmicas tenham a 
prerrogativa da gestão administrativa e 
financeira. Além disso, será necessário 
investir na formação permanente do 
pessoal administrativo, garantidas as es-
pecificidades de cada unidade, de forma 
compatível com uma universidade mul-
ticampi. É necessário também trazer ao 
debate a existência de prefeituras para 
os campi.

D. Transparência de gestão. 

O primeiro passo para a participação é o 
acesso às informações. As diversas ins-
tâncias executivas (reitoria, pró-reitorias 
e direções acadêmicas) e legislativas 
(CONSU, congregações e conselhos) de-
vem divulgar seus documentos em for-
mato digital e de fácil acesso, bem como 
manter a comunidade universitária in-
formada sobre suas ações e decisões. 

É preciso que as atribuições das diversas 
instâncias institucionais sejam divulga-
das, para que todos os segmentos sai-
bam a quem recorrer. O portal da Unifesp 
na Internet precisa apresentar de forma 

clara as atribuições das instâncias execu-
tivas, dos conselhos deliberativos, o flu-
xo de tomada de decisões, bem como as 
formas de contato atualizadas. 

É necessário ainda criar mecanismos de 
Ouvidoria que sejam plenamente acessí-
veis à comunidade.

E. Capacidade de gestão financeira e in-
vestimento. 

A Unifesp tem devolvido recorrentemen-
te recursos ao Ministério da Educação 
por falta de capacidade de execução 
orçamentária de projetos, ou de elabo-
ração de orçamentos, de obtenção de 
licenciamentos, de formulação de ter-
mos de referência adequados, ou ainda 
de condução de processos licitatórios em 
tempo hábil. Para que isso não continue 
a acontecer, é necessário melhorar a ges-
tão de informática dos campi. O objetivo 
é aprimorar a comunicação entre os di-
ferentes setores administrativos e, prin-
cipalmente, reforçar estes setores com 
profissionais qualificados para a prepara-
ção de processos de compra e licitação, 
e que atuem em conjunto com as áreas 
de orçamento, pessoal, planejamento e 
infraestrutura. 

A Unifesp precisa realizar parcerias e de-
senvolver suas próprias soluções para 
criar uma memória desses procedimen-
tos, o que contribuirá para agilizar os 
trâmites formais, evitando “começar do 
zero” a cada novo procedimento admi-
nistrativo.

F. Planejamento com participação 

Para que o planejamento seja participati-
vo e colha resultados satisfatórios, é ne-
cessária a institucionalização de fóruns 

7.  GESTÃO E PLANEJAMENTO PLURAIS E DEMOCRÁTICOS
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permanentes, que garantam o diálogo 
entre as instâncias de decisão e de exe-
cução. Será preciso rever o atual Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
de forma a torná-lo um instrumento 
efetivo de gestão democrática. Articular 
metas, de médio e longo prazos, com as 
demandas emergenciais permite supe-
rar gradativamente a prática corrente de 
“apagar incêndios”. Para tanto, mais do 
que ter uma pró-reitoria de planejamen-
to, é preciso ter um conjunto de políticas 
articuladas com as demais pró-reitorias 
promovendo a ligação de um projeto 
coletivo e executável de futuro com as 
ações do dia-a-dia. 

G. Orçamento participativo 

A ideia da participação deve nortear a 
elaboração do orçamento da Unifesp. 
Este deve ser definido, de maneira pla-
nejada, até meados de junho para ser 
aplicado no ano seguinte. Isso implica 
a divulgação do processo e dos critérios 
que compõem o orçamento para que 
ocorra ampla participação dos segmen-
tos da universidade de forma organizada 
nos departamentos, congregações, con-
selhos superiores e instâncias de escuta 
da comunidade. 

H. Relações com órgãos externos 

As relações da Unifesp com os órgãos 
externos (tais como Controladoria Geral 
da União, Tribunal de Contas da União 
e Ministério Público Federal) devem ser 
revigoradas, com vistas a evidenciar a 
capacidade de resolução dos problemas 
e de esclarecer a comunidade dos limi-
tes e possibilidades institucionais. 

É preciso igualmente atuar junto aos 
Ministérios da Educação, da Ciência e 

Tecnologia e da Saúde, entre outros, 
fortalecendo a dimensão política da re-
lação institucional, em detrimento do 
cultivo de relações pessoais clientelistas 
com dirigentes. 

É necessário reforçar a presença e a par-
ticipação na Andifes, instância que tem 
papel decisivo nas políticas de distribui-
ção de recursos para as Universidades 
Federais.

I. Mobilização do conhecimento gerado 
internamente. 

A universidade, por contemplar distintas 
áreas de saber, é capaz de mobilizar o 
conhecimento que produz para alcançar 
seus objetivos e aprimorar sua gestão. 
Deve ser meta dos gestores a mobiliza-
ção e divulgação dos conhecimentos, não 
apenas os restritos aos departamentos 
acadêmicos, mas também aqueles que 
se encontram presentes nas atividades 
dos técnicos administrativos em educa-
ção e nas ações estudantis.

J. Espaços de diálogo intra e extramuros 
(ouvidorias, participação da comunida-
de, mediação e solução de conflitos, re-
lação com o Ministério Público).

A gestão democrática e a autonomia indi-
cam que a Unifesp deve ter mecanismos 
próprios para a solução de seus conflitos 
por meio do diálogo e da negociação. Há 
procedimentos para a instalação de sin-
dicâncias, ou processos administrativos, 
que possuem caráter educativo, que en-
volvem o diálogo, a mediação de confli-
tos e a tomada de decisões coletivas nas 
diferentes instâncias universitárias. Tais 
mecanismos precisam ser colocados em 
ação. 

7.  GESTÃO E PLANEJAMENTO PLURAIS E DEMOCRÁTICOS
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K. Respeito à organização das diferentes 
categorias 

Este deve ser um princípio elementar da 
atuação universitária afinada com sua 
missão educacional. Entidades represen-
tativas fortalecidas poderão contribuir 
melhor para o desenvolvimento de pro-
jetos conjuntos. É preciso, pois, garantir 
espaço físico nos campi para estas enti-
dades.

 

L. Sustentabilidade Socioambiental 

A temática da sustentabilidade socioam-
biental precisa ser melhor compreendida 
e contemplada na Unifesp. Há que se ini-
ciar um processo de construção de con-
cepção de sustentabilidade ambiental 
que seja constituída e disseminada sob 
a forma de ações na universidade como 
um todo, implementando práticas de 
curto, médio e longo prazo. Estas ações 
poderão ser, por exemplo, de gestão e de 
educação, e também de pesquisa e tec-
nologia para a sustentabilidade. 

Entre as ações de gestão sustentável 
incluem-se: 

a) racionalização do uso de materiais e 
serviços menos impactantes à qualidade 
ambiental;

b) criação e manutenção dos espaços e 
edificações que considerem questões 
ambientais;

c) destinação e minimização do uso dos 
resíduos sólidos em acordo com a legis-
lação;

d) redução e reuso da água;

e) neutralização de emissões de carbono; 

f) implementação de sistemas de compras 
e transporte;

g) adoção de tecnologias sustentáveis. 

Nas práticas voltadas à educação, pesqui-
sa e tecnologia para a sustentabilidade, 
inserem-se a constante adequação dos 
projetos político-pedagógicos e o estí-
mulo para que os projetos de pesquisa e 
extensão sejam regidos pelos princípios 
da sustentabilidade. 

Propomos, ainda, a criação de uma co-
missão, que leve em conta o conheci-
mento já produzido pela comunidade 
acadêmica e faça um diagnóstico geral 
sobre a situação da universidade quan-
to à legislação ambiental. O diagnóstico 
e as propostas serão transformados em 
diretrizes e políticas. As ações podem 
ser estimuladas por meio de editais para 
projetos de extensão, cultura estudantil, 
pós-graduação e planejamento.

M. Relação Público-Privado 

Por diversos anos, foi objeto de deba-
te de vários setores a relação entre a 
Unifesp e instituições privadas, como a 
Fundação de Apoio à Unifesp (FAP), So-
ciedade Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM) e Hospital São Paulo 
(HSP). Embora ocorram esforços visando 
a transparência nas relações, verifica-se 
que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. 

Com relação à FAP-Unifesp. Apesar de 
termos conquistado maior divulgação 
dos relatórios e dos regulamentos, ainda 
há necessidade de:

a) apresentar de maneira clara à comu-
nidade universitária seu relatório de ges-
tão; 

b) explicitar os termos dos diferentes 
convênios realizados, a origem de seus 
recursos e o retorno destes para a Uni-
fesp;
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c) explicitar a relação e critérios na con-
cessão de bolsas; 

d) apresentar os convênios com órgãos 
públicos e privados; 

e) apresentar o funcionamento e gestão 
e os apontamentos existentes no TCU; 

f) em conjunto com a Pro-Reitoria de 
Extensão dar publicidade à relação de 
cursos de especialização, aprimoramen-
to e outros cursos pagos. Assim como, a 
relação de professores que recebem por 
esses serviços, seus regimes de trabalho 
e horários. Por fim, tornar pública a pres-
tação de contas dos órgãos responsáveis 
por estes cursos, evidenciando onde fo-
ram aplicados os recursos e qual o retor-
no para a Unifesp.

Sobre a relação da Unifesp com a Socie-
dade Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM) e o Hospital São 
Paulo (HSP) a situação é mais comple-
xa, pois trata-se da separação adminis-
trativa completa entre Unifesp e SPDM, 
atendendo às exigências dos órgãos de 
controle. 

Sobre a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) entendemos 
que a adesão à empresa não soluciona 
os problemas do Hospital São Paulo e 
das relações com a Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM). Não queremos para a Unifesp 
uma empresa que interfira na autono-
mia universitária, que colocará em ex-
tensão gradativa o  servidores em Re-
gime Jurídico Único e colocará em risco 
os funcinários celetitas. Temos uma 
posição clara, porém nenhuma decisão 
será tomada que prejudique o nosso 
Hospital Universitário. 

N. Defesa do Hospital Universitário 

a) criar condições para fazer com que o 
HSP seja um Hospital Universitário pleno, 
e colabore com o Hospital Vila Maria.

b) que se discuta com os departamentos 
das Escolas envolvidas se o HSP deverá 
continuar vinculado diretamente à rei-
toria, ou se deverá passar para a admi-
nistração do campus São Paulo e suas 
unidades, o que será possível mediante 
a autonomia de gestão que se deseja im-
plementar.

O trabalho de reestruturação proposto 
em nossa gestão deve ouvir os diferentes 
setores envolvidos; esclarecer publica-
mente o convênio entre SPDM e Unifesp; 
buscar informações e soluções para os 
processos administrativos envolvendo 
SPDM e Unifesp; ter o quadro completo 
de situação de lotação de todos os téc-
nicos-administrativos junto aos departa-
mentos, disciplinas e setores ; promover 
ou finalizar a separação administrativa, a 
autonomia de gestão do HSP vinculada 
ao campus São Paulo; apresentar e discu-
tir o contrato que que define o HSP como 
Hosputal Universitário, tornar públicos 
todos os acordos, contratos e contas, 
dando transparência ao processo.
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8. CONDIÇÕES DE TRABALHO E POLÍTICA DE PESSOAL 

Entendemos por política de pessoal pro-
cedimentos capazes de valorizar os su-
jeitos que atuam na universidade, o que 
implica oferecer condições adequadas 
de infraestrutura, ambiente de trabalho 
livre do assédio moral, assistência médi-
ca, formação permanente e carreira com 
critérios claros para a promoção. Nes-
se sentido, criaremos a Pró-Reitoria de 
Pessoal que deverá tomar as seguintes 
providências: 

A. Estrutura Administrativa e Quadro de 
Servidores. 

Propostas

a) mapear o quadro completo de servi-
dores docentes e técnicos-administrati-
vos em educação e por campus; 

b) alocar vagas abertas por aposentado-
rias e pela criação de novos cursos a partir 
de parâmetros claros e transparentes; 

c) estabelecer critérios para a distribuição 
de Funções Gratificadas (FGs) e Cargos de 
Direção (CDs);

d) reivindicar ao Ministério da Educa-
ção a ampliação da quantidade de FGs 
e CDs, cujo número atual está muito 
aquém das necessidades da Unifesp, 
em função da expansão vivida por esta 
nos últimos anos; 

e) rever as terceirizações, em especial os 
contratos. Estes devem ser mais exigen-
tes e detalhados no que diz respeito às 
necessidades de participação dos seg-
mentos;

f) trazer funcionários de carreira para 
áreas estratégicas, de modo a reduzir 
progressivamente os serviços terceiriza-
dos, sobretudo quando configurar a pre-
carização das relações de trabalho e de 
direitos do trabalhador.

B. Formação e Qualificação Profissional 

Propostas:

a) Criar a Pró-reitoria de Pessoal, por meio 
da qual será possível rever a situação dos 
servidores sem lotação, inadequadamen-
te lotados ou em desvios de função; 

b) a Pró-reitoria também irá definir uma 
política para os  programas de formação 
permanentes para os técnicos-administra-
tivos em educação. A administração deve 
ser exercida por todos os servidores, de 
modo que a divisão de tarefas e funções 
ocorra dentro do conhecimento global 
das ações e finalidades da universidade. 
Para isso, a universidade pode se servir do 
já existente Programa Nacional de Educa-
ção Permanente em Saúde do Ministério 
da Saúde, de recursos do Ministério da Ci-
ência & Tecnologia, entre outros.

C. Condições de infraestrutura e am-
bientais  

Um levantamento prévio da Divisão do 
Serviço Especializado em Saúde e Medici-
na do Trabalho (SESMT) já nos indica os 
pontos que deverão ser imediatamente 
resolvidos na futura gestão por meio de 
medidas simples, capazes de melhorar ra-
pidamente algumas das condições como, 
por exemplo, de acessibilidade, de segu-
rança, de iluminação e de organização do 
trabalho. 

Um amplo diagnóstico deverá ser realiza-
do a fim de verificar a insalubridade e a 
nocividade presentes nos ambientes de 
trabalho, pesquisa e estudo. O objetivo é 
o de identificar e eliminar precárias condi-
ções de ventilação e luminosidade, nível 
excessivo de ruído, exposição a riscos quí-
micos, biológicos e ergonômicos, como 
por exemplo, a exiguidade de espaços que 
não estão projetados para as funções que 
abrigam. 
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D. Saúde do docente, do servidor técni-
co-administrativo em educação e do es-
tudante 

Para este objetivo propomos a criação do 
Departamento de Saúde do Servidor, que 
fará parte da Pro-Reitoria de Gestão de 
Pessoal e o fortalecimento do SESMT. En-
tendemos ser fundamental:

a) verificar continuamente a organização 
do trabalho, as pressões impostas por seu 
ritmo, as relações hierárquicas de poder, 
ou as exigências e demandas excessi-
vas - sobretudo daqueles que atuam nos 
setores de urgência e emergência - pois 
são conhecidos diversos problemas e re-
percussões psicossociais em crescimento 
entre eles;

b) fortalecer o Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), 
que deverá realizar ações preventivas para 
diminuir o assédio moral e sexual, melho-
rar as relações interpessoais de confian-
ça, de colaboração e de trabalho entre os 
membros da comunidade acadêmica. 

c) ampliar e melhorar as condições de ação 
do Núcleo de Assistência à Saúde do Fun-
cionário (NASF) e implantar efetivamente 
os Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE) 
como centros de atendimento à saúde nos 
locais de trabalho. 

d) rever os  termos do convênio médico 
para atendimento aos técnicos-adminis-
trativos e retomar o debate sobre o papel 
do SUS e o melhor atendimento aos profis-
sionais do complexo Unifesp.  

E. Defesa da jornada de 30 horas

Assumimos o compromisso político da 
implantação da jornada de trabalho de 30 
horas semanais para os técnicos-adminis-
trativos em educação. Não se trata de uma 
promessa de campanha, mas de defender 
e lutar pelo que consideramos justo e exe-
quível. 

Buscaremos alcançar as condições para 
a realização gradativa da implantação da 
jornada de 30 horas. Sabemos que isso é 
possível, pois já foi aprovado pelos conse-
lhos superiores de grandes universidades 
federais, como a UnB e a UFPR, onde está 
em fase de implantação. O primeiro passo 
nessa direção será atualizar e aprofundar 
o diagnóstico do quadro de TAEs em todos 
os setores e campi da Unifesp. 

Iremos pleitear ativamente junto ao MEC e 
à Andifes a abertura de vagas para concur-
sos e contratação de servidores. Uma vez 
autorizadas, estabeleceremos critérios cla-
ros para que a distribuição das vagas seja 
feita de maneira justa e planejada. Temos 
um dever para com a universidade e os tra-
balhadores que a constroem todos os dias. 
Vamos fazer a mudança com compromis-
so, transparência e respeito à pluralidade e 
diversidade de ideias.

F. Defesa da Escola Paulistinha

A Escola Paulistinha de Educação foi cria-
da para atender os filhos dos servidores 
docentes e técnicos-administrativos em 
educação da Unifesp e funcionários do 
Hospital São Paulo. Porém permaneceu 
instituição de natureza privada, embora o 
prédio onde fucione seja da Unifesp. Ente-
demos que a “Paulistinha” deve ser rees-
truturada e fortalecida para que não seja 
desativada e para que possa atender os 
estudantes. Deve-se buscar recursos para 
melhorar as condições de funcionamento 
da Escola Paulistinha de Educação, com a 
sua eventual ampliação. Sua  transforma-
ção em Colégio de Aplicação (a exemplo de 
outras Universidades Federais) é uma pos-
sibilidade institucional a ser debatida com 
os cursos de formação de professores. O 
modelo deve ser pensado de forma plane-
jada visando a médio prazo o atendimento 
de todos os campi da Unifesp em um siste-
ma integrado.

8. CONDIÇÕES DE TRABALHO E POLÍTICA DE PESSOAL
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9. POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Participamos ativamente da implemen-
tação da Pró-reitoria de Assuntos Estu-
dantis, órgão essencial para a assistência 
estudantil. Por sua atuação estratégica,  
essa pró-reitoria deve ser fortalecida e 
ampliada de forma a atender também os 
pós-graduandos e residentes. Uma polí-
tica de assistência estudantil efetiva deve 
se dar por meio da articulação entre as 
pró-reitorias de graduação, pós-gradua-
ção, pesquisa e extensão. A construção 
dessas políticas depende de uma atua-
ção constante da reitoria da Unifesp jun-
to aos ministérios e outros organismos, 
buscando também a ampliação de recur-
sos orçamentários para além do Plano 
Nacional de Assistência Estudantil. 

 

A. Políticas afirmativas e de cotas 

Entendemos que políticas afirmativas de 
maneira geral visam atuar em direção a 
uma sociedade cada vez menos desigual 
e, neste contexto, são importantes meios 
de garantir a universalidade de direitos 
de cidadania. 

A aprovação e sanção pela presidência da 
República do Projeto de Lei Complemen-
tar 180/2008, que estabelece a reserva 
de no mínimo 50% das vagas de universi-
dades públicas federais a estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas, se implanta-
do integralmente, torna necessário um 
investimento financeiro e educacional  
para o acolhimento destes estudantes.  

Egressos de uma educação pública mui-
tas vezes precária, os estudantes cotistas 
deverão ser acompanhados de perto 
por políticas de assistência estudantil 
que lhes permitam integrar-se à Unifesp 
e desenvolver seus estudos em plenas 
condições de aprendizado. Tais políticas 

deverão atender a demandas como, por 
exemplo, de moradia, transporte, ali-
mentação e auxílio à formação.

B. Pós-Graduação, Residência e Inicia-
ção Científica 

Para a continuidade dos programas de 
graduação, pós-graduação e residência é 
importante não só a valorização do en-
sino, pesquisa e extensão, mas também 
a melhoria das condições de trabalho da 
residência médica e  multiprofissional, e 
dos mestrandos e doutorandos. 

É preciso dar assistência aos pós-gra-
duandos e residentes, oferecendo-lhes 
acesso a restaurantes e moradia estudan-
til. Esses mecanismos de permanência 
devem ainda estar associados a outros 
que impulsionem a excelência do conhe-
cimento produzido como, por exemplo, a 
oferta de cursos de idiomas. 

Propomos a criação de meios mais efe-
tivos de divulgação do conhecimento 
produzido na universidade. Os pos-gra-
duandos de diversas áreas poderão con-
tribuir muito para a criação de revistas 
eletronicas e a universidade deve viabili-
zar a organização de jornadas, encontros 
e congressos.

C. Políticas de permanência: residências 
universitárias, restaurantes, creches, bi-
bliotecas e espaços de convivência 

A expansão da Unifesp aumentou a ne-
cessidade de equipamentos específicos 
para atendimento às questões relacio-
nadas ao acesso e à permanência da 
comunidade universitária. No que se re-
fere à moradia estudantil, é necessário o 
acompanhamento e agilização dos proje-
tos já iniciados. Enquanto as residências 
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universitárias não estiverem disponíveis 
ou não forem suficientes para atender às 
demandas, é necessário: 

a) ampliar o atendimento às demandas 
com bolsas de auxílio moradia aos sele-
cionados de acordo com critérios públi-
cos e transparentes; 

b) formular, em conjunto com os estu-
dantes, uma política de médio e longo 
prazos para o atendimento gradativo das 
demandas de moradia.

c) garantir a instalação de restaurantes 
universitários com condições sanitárias 
e nutricionais adequadas em todos os 
campi; 

d) garantir o funcionamento do sistema 
de bibliotecas e o fortalecimento da Bi-
blioteca Central com reposição de qua-
dros e recursos para implatação de sis-
temas;

e) melhorar as instalações dos anfitea-
tros, salas de reuniões, laboratórios e 
áreas nos diferentes campi, de forma a 
garantir áreas de convivência e interes-
se;

f) fortatalecer ou criar estruturas para a 
prática esportiva e interação entre os di-
ferentes campi;

g) instalar creches que deverão atuar de 
forma integrada para atender docentes, 
técnicos-administrativos e estudantes 
em cada campus da Unifesp.

D. Condições de acesso aos campi 

Um dos grandes problemas enfrentados 
pelos novos campi é o acesso por meio 
de transporte público. Este fato deman-
da a realização de estudos de mobilidade 
urbana para os campi já instalados e tam-
bém para as novas unidades a serem ins-
taladas nos futuros campi. No caso dos 
que sofrem com a dificuldade de acesso, 
essas soluções precisam se dar da forma 
mais rápida possível. Assim sendo, a Uni-
fesp deve:

a) criar medidas para viabilizar o trans-
porte para as atividades didáticas e inter-
campi;

b) estabelecer políticas de médio e longo 
prazos ligadas a ações ambientalmente 
sustentáveis de locomoção.

c) atuar junto aos poderes municipal e 
estadual para garantir que o transporte 
público e as visas de acesso que atenda 
sua comunidade de forma satisfatória.

9. POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL



Valeria Petri
Formada na Escola Paulista de Medicina em 
1973, tem formação na área de imunologia e 
dermatologia. Desenvolveu toda sua carreira 
acadêmica e de assistência em saúde na insti-
tuição. Como médica atuou na saúde pública 
cuidando de doenças negligenciadas como a 
psoríase, vitiligo e hanseniase. Foi a primeira 
médica a descrever as lesões da pele em pa-
cientes com AIDS e tornou-se internacional-
mente reconhecida, lutando também contra 
o preconceito associado a essas doenças. Foi 
a primeira mulher a tornar-se Professora Titu-
lar de área clínica na Escola Paulista de Medi-
cina e uma das primeiras do país em sua espe-
cialidade. Foi coordenadora do curso Médico 
da Escola Paulista de Medicina, membro da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente–
CPPD e vice-chefe do Departamento de Der-
matologia. Em 2004 foi escolhida pela Revista 
Forbes uma das três mulheres mais influentes 
da área de medicina. Tem forte atuação na as-
sistência e pesquisa.

Soraya Smaili
Formada em Farmacia-Bioquímica pela USP, 
fez estudos de pós-graduação na EPM/Uni-
fesp e pós-doutorados na Thomas Jefferson 
University e no National Institutes of Heal-
th. É docente em dedicação exclusiva há 20 
anos, possui projetos de pesquisa de diver-
sas agências financiadoras e é pesquisadora 
do CNPq. Foi coordenadora da Pós-Gradu-
ação em Farmacologia por duas gestões e é 
membro do Comitê Científico da Sociedade 
Internacional de Morte Celular. Na vida as-
sociativa, foi presidente da Associação dos 
Pós-Graduandos–APG, da Associação Nacio-
nal dos Pós-Graduandos, da Associação dos 
Docentes da Unifesp–Adunifesp e também 
diretora da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência. Participou como represen-
tante dos docentes das três últimas reformas 
de estatuto da Unifesp. Foi membro eleito do 
Conselho Universitário por diversas gestões 
e organizou o I Ciclo de Debates da Unifesp. 
Tem forte atuação na pesquisa, ensino e na 
vida acadêmica e administrativa.
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