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2018 representou o primeiro ano da gestão do reitor Vahan Agopyan e do vice-reitor An-
tonio Carlos Hernandes à frente da Reitoria da USP. Os novos dirigentes tomaram posse no 
dia 29 de janeiro com os principais desafios de buscar e garantir a qualidade que a comuni-
dade universitária almeja e a sociedade necessita, traduzindo-se em uma USP mais diversa, 
inclusiva, interdisciplinar, internacional e comprometida com sua contínua inserção social. 

O plano de gestão tem como mote “Excelência para a Sociedade” e as ações desenvolvi-
das têm se pautado por três eixos de atuação: Busca da Excelência Acadêmica, Relação 
com a Sociedade e Valorização dos Recursos Humanos. Neste relatório destacam-se as 
principais atividades implementadas em 2018 a partir de cada uma das vertentes. 

No que tange à gestão administrativa da Universidade, graças ao esforço da comunidade 
acadêmica, a USP superou um momento financeiro difícil, sem abrir mão de seu compro-
misso com a qualidade e com a ampliação da diversidade e da inclusão social, particular-
mente com o processo de adesão ao Sisu e a aprovação de uma política de cotas sociais e 
étnicas. O equilíbrio das contas é um dos principais pilares da autonomia financeira, condi-
ção essencial para exercer sua missão com plenitude.
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Nesse sentido, importante deliberação do Conselho Universitário foi a aprovação do Planejamento Plu-
rianual para o período de 2019 a 2022. O documento estabelece os parâmetros para evolução das 
despesas gerais da Universidade, relacionados, principalmente, ao nível de comprometimento das re-
ceitas com a folha de pagamento. Também estipula metas relativas à contratação de servidores e aos 
investimentos em infraestrutura e equipamentos nos próximos anos.

Vahan Agopyan Antonio Carlos Hernandes
Reitor Vice-reitor

O Planejamento 
Plurianual para o 
período de 2019 
a 2022 estabelece 
os parâmetros 
para evolução das 
despesas gerais da 
Universidade

Para os próximos quatro anos, de
acordo com o planejamento plurianual:

A USP deverá contratar 550 novos professores, sendo 250 em 2019, 150 em 
2020, além das 150 contratações já autorizadas em 2018. Nesse item, deverão 
ser investidos recursos da ordem de R$ 93,8 milhões.

Também deverá ser implantada uma nova etapa de progressão na carreira 
para docentes e servidores técnicos e administrativos da Universidade, ao cus-
to de R$ 26 milhões ao ano, com horizonte de progressão funcional de cinco 
anos.

Serão priorizados gastos relacionados à modernização da infraestrutura, à 
compra de novos equipamentos e à manutenção da política de redução das 
despesas com outros custeios, como nos contratos de serviços terceirizados – 
serviços de limpeza, vigilância e portaria, por exemplo. Além disso, os gastos 
para o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil recebe-
rão atenção especial, levando-se em conta o conjunto de bolsas e auxílios a 
serem oferecidos aos estudantes nesse período.

*

*

*



EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA

BUSCA DA

GRANDES DESAFIOS 
DA CIÊNCIA
A Universidade lançou um edital para apoiar a realização 
de eventos científicos, de caráter multidisciplinar, com 
a participação de renomados cientistas brasileiros e es-
trangeiros, e que incentivem a discussão e o diagnóstico 
de temas desafiadores de qualquer área do conhecimen-
to. Foram recebidas 82 propostas, das quais nove foram 
contempladas. 
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A USP foi uma das universidades selecionadas para fazer parte do Programa Institucio-
nal de Internacionalização (Print), criado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). O Print visa a fomentar o desenvolvimento de planos 
estratégicos de internacionalização como meio de melhorar a qualidade dos cursos de 
pós-graduação nacionais e de conferir maior visibilidade internacional à pesquisa cien-
tífica realizada no Brasil. Para isso, as instituições receberão recursos para o financia-
mento de atividades, como auxílio para missões de trabalho no exterior; manutenção 
de projetos; bolsas no exterior (doutorado sanduíche e professor visitante) e no País 
(pós-doutorado e jovem talento com experiência no exterior). 

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

INTERNACIONALIZAÇÃO

Foi lançado edital para a seleção de propostas de unidades, 
museus e institutos especializados da USP para o financia-
mento de projetos relacionados à área de inteligência artifi-
cial. Os recursos, da ordem de R$ 1 milhão, serão destinados 
a pesquisas que façam uso de sistemas digitais inteligentes 
(com recursos de inteligência artificial ou aprendizado de 
máquina) em áreas como políticas de saúde, medicina de 
precisão, cidades inteligentes, sistemas econômico-finan-
ceiros, ética e sociedade, mobilidade, modelagem molecu-
lar, planejamento de fármacos, energias renováveis e avalia-
ção de dados gerais. 



SOCIEDADE
RELAÇÃO COM A

USP MUNICÍPIOS
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA
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Foi lançado, em outubro, o programa USP Muni-
cípios na cidade de Pirassununga. O projeto tem 
como objetivo criar ambientes de inovação e pôr 
em prática projetos e ações que promovam o de-
senvolvimento de municípios e suas regiões, com 
a formação estratégica de qualificação profissional 
para os jovens e o fortalecimento das economias 
criativas. O programa prevê o desenvolvimento de 
ações em seis áreas principais: geração de empre-
go e renda; atividades voltadas à educação e ao 
esporte; capacitação de gestores municipais; for-
mação do cidadão; gestão de indicadores; e cria-
ção de ambientes de inovação.

Foi criado o Programa Parceiros Tecnoló-
gicos, que objetiva estruturar um ecos-
sistema de inovação colaborativa com 
foco em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação de programas educacionais 
em parceria com diversos laboratórios 
de pesquisa da USP. O primeiro convênio 
do programa foi assinado entre a USP e a 
Caixa Econômica Federal.



APRENDER NA 
COMUNIDADE

HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DE 
BAURU

FORTALECIMENTO 
DO PROGRAMA 
“VEM PRA USP!”

PRODUÇÃO DE 
LIVROS DIDÁTICOS

A USP e a Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo assinaram o decreto de cria-
ção do Hospital das Clínicas de Bauru e o 
termo de cessão de uso das unidades I e 
II do Hospital de Reabilitação de Anoma-
lias Craniofaciais (HRAC), mais conhecido 
como “Centrinho”, que permite à Secreta-
ria de Saúde realizar as adequações es-
truturais necessárias para que o espaço 
passe a compor o complexo do Hospital 
das Clínicas de Bauru. Vinculado admi-
nistrativamente à Secretaria de Estado 
da Saúde e ao Sistema Único de Saúde, 
mas associado à USP para fins de gerên-
cia acadêmica e assistencial, o Hospital 
das Clínicas de Bauru será um hospital-
-escola e dará suporte às atividades do 
novo curso de Medicina. A previsão é 
que o Hospital tenha cerca de 200 leitos 
e atue como referência em atendimentos 
hospitalares e ambulatoriais de média e 
alta complexidade, com ênfase em car-
diologia, bucomaxilo, saúde auditiva e 
outras especialidades, além de amplo 
serviço de diagnóstico. 

Tem o objetivo de apoiar as ações desenvolvi-
das por estudantes da USP fora dos muros da 
Universidade, reunindo diferentes competên-
cias e habilidades e ampliando a interação com 
a comunidade. Os projetos devem ter caráter 
interdisciplinar e estar alinhados aos projetos 
pedagógicos dos cursos. Foram aprovados 104 
projetos, que receberão recursos para cobrir 
gastos de custeio, bolsas para os estudantes de 
graduação e desenvolvimento das atividades re-
lacionadas às atividades.

A Universidade formalizou  parcerias com o Cen-
tro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o San-
tander para oferecer oportunidades de estágios 
e bolsas de pré-iniciação científica aos alunos 
premiados na Competição USP de Conhecimen-
tos (CUCo), que integra o programa “Vem pra 
USP!”. O programa é uma parceria com a Secre-
taria da Educação do Estado de São Paulo para 
valorizar os estudantes do ensino médio da rede 
pública, incentivá-los a estudar na Universidade 
e prepará-los para o vestibular. Na premiação da 
CUCo deste ano, a USP entregou R$ 64 mil para 
11 escolas, sendo seis estaduais e cinco técnicas, 
além de certificados aos estudantes. A premiação 
incluiu também a isenção na taxa do vestibular da 
Fuvest para 1.998 estudantes que estão cursando 
o 3o ano do ensino médio. O total de isenções so-
mou R$ 340 mil. Quase 50 mil estudantes de 2.743 
escolas públicas participaram da competição em 
2018. Destas, 2.092 tiveram alunos premiados. A 
abrangência de cidades que receberam provas da 
CUCo atingiu 82% do Estado: dos 645 municípios, 
528 realizaram o exame.

Foram lançados os seis primeiros livros publicados 
no âmbito do Programa de Incentivo à Produção 
de Livros Didáticos para o Ensino de Graduação 
(PIPLDE). O objetivo do programa é incentivar os 
professores da Universidade a produzirem livros 
didáticos para a graduação.



MUSEU 
PAULISTA
Foi promovida a segunda edição do evento Mu-
seu do Ipiranga em Festa!, em parceria com o 
Sesc, nos dias 7 e 8 de setembro. O evento cele-
brou os 196 anos da Independência do Brasil por 
meio de intensa programação cultural gratuita 
para todas as idades, com apresentações de dan-
ça, teatro, música, cortejos, performances cêni-
cas, poesia, exposição e projeção mapeada na 
fachada do Museu. Mais de 100 mil pessoas par-
ticiparam das atividades. Em junho, o Museu ini-
ciou o processo de transferência dos acervos de 
objetos – móveis, telas, esculturas e veículos – do 
interior do edifício-monumento para imóveis que 
foram adaptados para funcionar como reservas 
técnicas e laboratórios enquanto são realizadas as 
obras do prédio. O processo integral de transfe-
rência desse acervo, que totaliza cerca de 30 mil 
itens, deve durar dez meses. Em 2017, já haviam 
sido realizadas as transferências da Biblioteca, da 
Documentação e da Iconografia.

Em 2018, a USP superou a meta de 37%, es-
tabelecida pelo Conselho Universitário, para a 
reserva de vagas destinadas a alunos de esco-
las públicas (EP) e autodeclarados pretos, par-
dos e indígenas (PPI) nos cursos de graduação 
da Universidade, que era de 37,5%. Este ano, 
4.744 (43%) alunos ingressantes são oriundos 
de escolas públicas, dos quais 1.855 são PPI 
(39%). Para o ingresso de 2019, 40% das vagas 
de cada curso estão reservadas para candida-
tos EP, dos quais 37,5% PPI.

MUDANÇAS NO 
VESTIBULAR

Foi adotado o sistema de inscrições por moda-
lidades de vagas pela Fuvest. Ao escolher sua 
carreira e seu curso, o vestibulando tinha três 
opções: Ampla Concorrência (AC), Ação Afir-
mativa Escola Pública (EP) e Ação Afirmativa 
Preto, Pardo e Indígena (PPI). Do total de 8.365 
vagas oferecidas pela Fuvest este ano, 6.134 se-
rão reservadas para candidatos na modalidade 
ampla concorrência; 1.475 vagas para candida-
tos EP; e 756 para PPI. Para seleção do Sisu, são 
destinadas 2.782 vagas, distribuídas em três 
modalidades: 551 serão para ampla concorrên-
cia; 1.149 para estudantes EP; e 1.082 para EP/
PPI. Outra importante mudança é que, para a 
segunda fase da Fuvest, foram chamados qua-
tro vezes mais candidatos que o número de va-
gas de cada carreira.

COMUNICAÇÃO
Intensificação da comunicação da USP com a so-
ciedade, via instrumentos como o Jornal da USP, 
digital (jornal.usp.br), que recebe 1,5 milhão de 
visitantes únicos por mês, como a Rádio USP, com 
programação, jornalística, musical e artística, as TVs 
USP de São Paulo, Piracicaba e Bauru via YouTube e 
as assessorias de comunicação de todas as unida-
des da universidade. Todos esses sistemas atuam 
integradamente, formando uma multiplataforma 
que informa a sociedade sobre pesquisas nas áreas 
de ciência, tecnologia, atividades na área educati-
va da universidade e ações de cultura e extensão 
que beneficiam as comunidades e os municípios 
do Estado de São Paulo.

INCLUSÃO 
SOCIAL



SOCIEDADE
RELAÇÃO COM A

O evento se constitui em uma série de palestras 
de curta duração ministradas por especialistas 
que abordam temas atuais e de interesse da so-
ciedade, com linguagem simples e livre de forma-
lidades acadêmicas. Cada encontro conta com a 
palestra de dois especialistas e uma rodada desti-
nada a perguntas dos espectadores, com entrada 
gratuita, sem necessidade de inscrição. Posterior-
mente, os vídeos são disponibilizados no canal do 
USP Talks no YouTube. 

NOVOS 
ESCRITÓRIOS
Foram criados o Escritório de Gestão de Indicado-
res de Desempenho Acadêmico (Egida) e o Escri-
tório de Desenvolvimento de Parcerias da USP. O 
Egida tem, entre suas atribuições, a de estruturar, 
consolidar e publicar o Portal da Transparência da 
USP; coletar dados com vistas ao aprimoramento 
dos indicadores já utilizados e proposição de no-
vos indicadores-chave para o monitoramento e a 
avaliação do desempenho acadêmico das várias 
atividades-fim da Universidade; além de atuar 
como interlocutor institucional junto às agências 
responsáveis pela edição de rankings acadêmi-
cos nacionais e internacionais. Já o Escritório de 
Desenvolvimento de Parcerias tem como tarefas 
a gestão do Programa Parceiros da USP; o moni-
toramento da execução e da prestação de contas 
dos convênios que envolvam recursos, inclusive 
aqueles firmados com as fundações de apoio; a di-
vulgação das regras e qualificação de profissionais 
das unidades, institutos especializados e museus 
para elaboração, execução e prestação de contas; 
e monitoramento e divulgação de oportunidades 
de parcerias em pesquisas, prestação de serviços e 
captação de recursos.

“ECOS DE 1968 – 
50 ANOS DEPOIS”
Exposições, peças de teatro, leituras dramáticas, 
relançamento de livros e mesas-redondas foram 
realizadas ao longo do ano, relembrando a his-
tória da então Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL) e dos embates da Batalha da Maria 
Antonia, que teve como consequência a morte de 
um estudante da USP. O Jornal da USP publicou 
um especial que reuniu vídeos, entrevistas e ar-
tigos com depoimentos de professores e alunos 
(disponível em jornal.usp.br/?p=196816).

FEIRA DAS 
PROFISSÕES
Foi promovida a 12ª edição da Feira USP e as Pro-
fissões. A iniciativa é destinada a estudantes do 
ensino médio e de cursos preparatórios para o 
vestibular. O evento, realizado anualmente, reúne 
estandes das unidades de ensino e pesquisa, onde 
alunos e professores da USP atuam como monito-
res e esclarecem as dúvidas dos estudantes sobre 
os cursos oferecidos e as diferenças entre eles, as 
carreiras e profissões, a formação acadêmica, a 
grade de disciplinas, os conteúdos programáti-
cos e as especializações. Também representa uma 
oportunidade para que os jovens obtenham infor-
mações sobre o vestibular, os programas de apoio 
à permanência estudantil (moradia, alimentação 
etc.) e o mercado de trabalho. Em três dias de rea-
lização, a Feira teve mais de 80 mil visitantes. 

USP TALKS



RECURSOS 
HUMANOS

VALORIZAÇÃO DOS

ACOLHIMENTO AOS 
ESTUDANTES DA USP
Foram criados os Escritórios de Desenvolvimento do Aluno USP, que 
contempla as áreas de Carreiras, de Atividades Esportivas, de Saúde 
Mental e de Artes, Cultura e Design, cada um deles coordenado por um 
docente da Universidade. No campus de São Paulo, o Escritório de Saú-
de Mental já dispõe de uma sede localizada no Espaço das Colmeias. 
Nos outros campi, está sendo elaborada uma plataforma interativa para 
o compartilhamento de experiências e o oferecimento de atendimento 
específico nas Unidades Básicas da Saúde, no que se refere a casos re-
lacionados à saúde mental. O Escritório conta, ainda, com a parceria do 
Instituto de Psicologia, da Superintendência de Assistência Social, do 
Hospital Universitário e da Faculdade de Medicina.
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Foi realizada a primeira edição do Programa de Aperfeiçoamento e 
Renovação Funcional, o Renova, com a certificação dos 27 servido-
res técnicos e administrativos participantes do projeto. O Renova 
tem como objetivo principal possibilitar readaptação funcional a 
servidores de nível básico com restrições médicas no desenvolvi-
mento de atividades habituais. Esses funcionários tiveram a oportu-
nidade de buscar novas áreas de atuação de acordo com seu perfil e 
as necessidades da Universidade. 

ESTÍMULO À 
FIXAÇÃO DE 
PÓS-DOUTORES
Foram concedidos auxílios-permanência para 
pós-doutorandos com projetos de pesquisa 
submetidos à Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) em todas 
as áreas do conhecimento, para revigorar a 
pesquisa científica, tecnológica, artística e 
cultural na USP. Ao todo, foram oferecidos 25 
auxílios no valor de R$ 2 mil mensais, por até 
seis meses.

APOIO AOS 
NOVOS 
DOCENTES 
DA USP
Foi oferecido apoio financeiro aos docentes 
recém-contratados com o objetivo de 
proporcionar as condições iniciais para o 
estabelecimento de uma estrutura de pesquisa. 
O auxílio de R$ 15 mil, pago via remanejamento 
orçamentário às unidades, deve ser utilizado 
para compra de material permanente e de 
consumo, pagamento de serviços de terceiros, 
diárias e passagens para o docente ou para seus 
alunos de iniciação científica e pós-graduação.

“NOVOS DOCENTES, NOVAS 
PARCERIAS INTERNACIONAIS”

Dentre várias iniciativas voltadas aos docentes, 
este novo programa ofereceu 50 auxílios para 
professores da Universidade contratados a partir de 
2014, para a realização de missões internacionais 
de exploração ou consolidação de cooperações 
acadêmicas com grupos de pesquisa de instituições 
estrangeiras, prioritariamente asiáticas. 

APERFEIÇOAMENTO 
FUNCIONAL
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