
Palavras do Reitor da USP Marco Antonio Zago na posse dos novos dirigentes da Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto, em 27/10/2017 

 

Senhoras e Senhores, 

Meus amigos, 

Uma parte da grande força e riqueza acadêmica da Universidade de São Paulo deriva de sua 

diversidade. As raízes da USP se ligam à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, criada há 

190 anos. No outro extremo temos a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que hoje empossa seus 

novos dirigentes. 

Aos dez anos de sua fundação, tendo já formado cinco turmas, a Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto completou sua fase de implantação. É primeiramente o momento de agradecer à sua irmã maior, 

a Faculdade de Direito, que este ano completa 190 anos, na pessoa de seu diretor, Prof. Tucci, pelo 

apoio e parceria na criação desta nova unidade. Parte do sucesso que já faz parte de sua curta história 

se deve à generosidade com que foi acolhida e apoiada. Neste aspecto é justo lembramos os 

professores da FD que assumiram a direção desta Faculdade, os Prof. Antônio Junqueira de Azevedo, 

Ignácio Poveda Velasco e Umberto Celi.  

A presente eleição foi precedida de um acalorado debate interno, que em essência representava o 

conflito entre aqueles que julgavam que deveriam ter uma direção formada por professores da própria 

unidade, escolhendo uma dupla dentre os jovens que constituem seu corpo docente, ou estender por 

mais um mandato a supervisão de um professor de mais experiência vindo de outra unidade.  

A comunidade decidiu por essa última solução. Decidiu soberanamente, sem interferência do Reitor, 

pois desde que eu assumi a direção fiz um esforço para abolir o sistema antigo em que o Reitor 

interferia diretamente com a escolha da comunidade, como ocorreu mais de uma vez até na gestão 

anterior à minha. Sim, reuni-me com os associados, para ouvi-los e aconselhar. 

E também para lembrar-lhes que esse cargo é um ônus, que deve ser assumido para com o propósito 

de promover a missão da unidade, jamais para servir a interesses pessoais, e muito menos a grupos 

ou ideologias políticas ou partidárias. A função diretiva na universidade é um serviço dos dirigentes à 

comunidade acadêmica e à sociedade paulista. Cabe-lhes assegurar a tranquilidade necessária para 

que os estudantes, servidores não docentes e professores realizem suas tarefas e executem seus 

projetos. Deve garantir os meios materiais, a começar da gestão financeira equilibrada e cuidadosa. 

Jamais pode ser visto como um instrumento de ascensão na carreira, pelo contrário, segundo a 

tradição consolidada de nossa universidade é a carreira consolidada que qualifica o candidato para o 

cargo. 

Essa Faculdade tem, em primeiro lugar, que garantir a formação de profissionais com excelência 

técnica. Não pode ser diferente, considerando a qualidade de seu corpo docente e dos alunos que aqui 

estudam. Mas, temos obrigações adicionais para com esses alunos. A ênfase na postura ética, no 

respeito à diversidade de ideias, e no sentido da responsabilidade para construção de uma sociedade 



mais justa e humana deve perpassar toda a vida acadêmica, estendendo-se para além da sala de aula: 

deve sentir-se na convivência entre os docentes, entre os estudantes, nas relações entre alunos, 

docentes e servidores, e nas relações entre a faculdade e a sociedade; deve estar presente nas 

atividades acadêmicas, culturais e esportivas.  

Dessa forma, e como em todas as outras unidades da universidade, temos que ter consciência de 

nosso papel de educadores, e da tarefa formadora que se realiza na Faculdade, da qual sairão nossos 

futuros juízes, advogados, promotores públicos, professores universitários e políticos de cujo trabalho, 

sério, honesto, competente e responsável, depende a construção de nossa sociedade. Formar juízes, 

advogados, promotores e políticos que são cidadãos comprometidos com a ética e o bem comum é 

tarefa muito mais complexa do que graduar bacharéis em direito que serão aprovados no exame da 

OAB.  

* *  *  * 

Somos hoje uma universidade cosmopolita, internacional, que compete na fronteira do conhecimento e 

ajuda gerar competência técnica e criar a elite que vai dirigir o país na próxima década. Essa é a nossa 

missão, e a fazemos com competência. 

É a autonomia para decidir sobre nosso caminho e realizar essa missão que temos que defender. Essa 

autonomia foi ameaçada quando comprometemos 106% de nossos recursos orçamentários com folhas 

de pagamento, esgotando nossas reservas. Foi neste estado trágico que assumimos a gestão da USP 

em 2014. 

Tivemos que fazer sacrifícios. Todos fizeram. Fizemos economia dos custos de contratos, consumo, 

serviços em cerca de 50%. 

Mas garantimos o pagamento de salários e benefícios. Tivemos que reduzir nossa massa de servidores 

não docentes, mas recobramos o equilíbrio financeiro. Nos meses de setembro e de outubro, nosso 

comprometimento com pagamento de pessoal foi de cerca de 90%. Estamos próximos do limite de 

85% estabelecido pelos parâmetros de sustentabilidade financeira, que nós mesmos nos impusemos, e 

que os pessimistas diziam que demoraríamos décadas para atingir!!! 

 Estamos, pois, preparados para reiniciar um período de normalidade administrativa e financeira. Para 

isso estamos preparados com instrumentos inéditos nas universidades brasileiras: uma controladoria e 

uma lei de responsabilidade fiscal, que garantem que os futuros dirigentes não vão gastar mais do 

recebemos. 

* * * 

Minhas amigas, meus amigos, 

Estamos em condições de recuperar nosso ritmo de crescimento. Já reiniciamos a contratação de 

novos docentes, olhando tanto para as necessidades didáticas como para a renovação da pesquisa. 

Foram 150 esse ano, tenho certeza que o número poderá ser equivalente ou maior no próximo ano. 

Poderemos em breve retomar cautelosamente a contratação de técnicos de pesquisa.  



Temos, pois, que nos preocupar com o futuro da USP. Quais são nossos grandes desafios? 

Certamente não é cuidar de creches e de hospitais, que devem ser responsabilidade dos governos 

municipais e estaduais. Nosso desafio é garantir que continuaremos formando as lideranças do país.  

Como disse recentemente o ex-primeiro ministro da Espanha, Felipe González, catedrático da Cátedra 

José Bonifácio da USP “O maior desafio que as universidades têm pela frente é educar as novas 

gerações para as incertezas. A universidade tem de antecipar o futuro, não apenas relatar o passado. 

É a única maneira de garantir que teremos capacidade de resposta e adaptação às mudanças que 

teremos. [...] é preciso ensinar, acima de tudo, a ser criativo. Em 2024, quando a USP completará 90 

anos, provavelmente haverá 60% a 70% de novas atividades que ainda não existem e nem podemos 

imaginar. ” 

Portanto, o maior desafio da USP é o de educar para o futuro e não para o passado. 

É para isso, meus amigos, que eu os convido, que eu convido os novos dirigentes da FDRP. Temos em 

primeiro lugar que nos esforçar para continuar a ser uma universidade de excelência. 

Nossa universidade é complexa e tem grande diversidade intrínseca. Isso é parte de sua riqueza e 

deve ser preservado! Há, nela, espaço para amplo espectro de áreas de conhecimento, com critérios 

diferentes de reconhecimento de mérito e de excelência. Grandes erros foram cometidos no passado 

quando se procurou homogeneizar a USP. 

Temos que respeitar a diversidade de nossos docentes: alguns são pesquisadores altamente 

respeitados no mundo todo, outros são intelectuais que têm grande influência na cultura brasileira, mas 

também temos professores que são elogiados por seus alunos pela dedicação e atenção ao ensino. 

Todos são necessários para que a USP realize sua missão e todos têm que ser valorizados nos 

sistemas de avaliação e progressão na carreira. 

Essencial, também, é dar continuidade aos programas que visam a garantir a elevada qualidade dos 

docentes. Em primeiro lugar, atraindo os melhores, de diferentes fontes. Temos que renovar para 

ampliar os horizontes, não para repetir a mesma rotina.  

Temos que fortalecer nossos laços com a sociedade, sob todos os aspectos. A começar pela garantia 

da inclusão social e étnica e da diversidade de nossos estudantes. Vale ressaltar que foi esta gestão 

que garantiu o fortalecimento da inclusão social e étnica na USP. 

 

No vestibular de 2017, tivemos 37% de estudantes oriundos das escolas públicas e 19% de pretos, 

pardos ou indígenas (PPI). Esses são números muito bons, não alcançados anteriormente, e se 

referem à média de nossas unidades. A partir de 2018, todas as unidades terão, pelo menos, 37% de 

estudantes das escolas públicas, com representação mínima de PPI em todas elas, e chegaremos a 

50% em 2021.  

Esse progresso do papel social da USP terá de ser acompanhado de dois grandes esforços: garantir o 

desempenho dos estudantes ingressantes, compatível com a excelência de nossos cursos, o que 

provavelmente exigirá medidas e programas especiais das unidades; e assegurar a sustentabilidade 

financeira da inclusão. A USP já gasta hoje cerca de R$ 200 milhões anuais com permanência e 

formação estudantil, ou seja, cerca de 32% dos gastos de custeio e investimentos. Esse valor tenderá a 

aumentar, com a chegada de estudantes mais dependentes de auxílio financeiro. 



Essa abertura à sociedade tem também de se intensificar no que diz respeito a parcerias estratégicas 

para pesquisa e inovação.  

A compatibilização de equilíbrio orçamentário e ampliação de excelência acadêmica exigem a busca de 

formas adicionais de financiamento. Seria ilusório acreditar que poderá se manter, no futuro, apenas 

com os recursos referentes aos repasses de parcela do ICMS por parte do governo do Estado de São 

Paulo. Assim, parcerias com órgãos públicos e entidades privadas devem fazer parte das opções a 

serem consideradas. As relações com as fundações de apoio devem ser modernizadas e receber a 

mesma transparência que as outras atividades da universidade. 

A pós-graduação lato sensu, que desempenha importante papel da formação especializada, deve 

ampliar essa contribuição à sociedade e, ao mesmo tempo, funcionar como fonte adicional de receita. 

Da mesma forma, será necessário investir no estabelecimento e regulamentação de um fundo 

patrimonial ou equivalente.  

Para isso tudo, a USP e a reitoria contam com toda a comunidade da FDRP. Em particular, sei que a 

USP pode contar com os seus dois novos dirigentes, pela sua liderança e pela sua folha de serviços já 

prestados à Universidade. Quero cumprimentar mais uma vez à Profa.  Mônica Hermann Caggiano a 

Profa. Maísa Souza Ribeiro, e reafirmar de público que podem contar com o decidido apoio da Reitoria, 

e o meu em particular, para fazer progredir o projeto acadêmico desta importante unidade da USP. 

Grande parte dessas ações busca um maior relacionamento com a sociedade e podem ser resumidas 

no mote: “Abaixo os muros da USP”. Vamos derrubar os muros para construir pontes com a sociedade. 

Obrigado! 


