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Relatório de atividades apresentado à Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo – ALESP 

 

Boa tarde! 

 

Desejo manifestar a minha satisfação de estar aqui presente, mais uma 

vez, agora neste meu segundo ano de gestão à frente da Universidade de São 

Paulo, e de poder mostrar a esta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Informação a contribuição da USP para o desenvolvimento do Estado de São 

Paulo e do Brasil.  

 

Como está estampado em seu próprio nome, esta Comissão acompanha e 

trata dos temas do futuro, aqueles que tem o potencial de levar o Brasil e o 

Estado de São Paulo a patamares superiores de desenvolvimento e justiça social.  

 

Inicialmente, saúdo o Exmo. Sr. Deputado Sérgio Victor, DD. Presidente 

desta Comissão, e em seu nome os membros da Comissão, os demais 

parlamentares aqui presentes, bem como os seus assessores. Agradeço a 

presença de todos, que desta forma demonstram a sua preocupação com o 

andamento das atividades da Universidade.  

 

A missão da USP é justamente trabalhar sobre os temas pertinentes ao 

desenvolvimento do nosso Estado e do País, em suas atividades de pesquisa, 

ensino, cultura e extensão. E estamos aqui para prestar contas à sociedade 

paulista, através dos senhores membros desta Comissão, sobre a maneira como 

a Universidade está cumprindo a missão recebida.  

 

Gostaria de ressaltar que a USP está plenamente sintonizada com os cinco 

considerandos que embasam o convite que os senhores me fizeram, para vir aqui 

prestar contas do andamento da gestão da Universidade, conforme previsto no 

Art. 52-A da Constituição do Estado de São Paulo. Lembro, ainda, que todos os 

dados da Universidade estão disponíveis no seu Portal de Transparência, que 

está sendo continuamente aprimorado. 
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1. Breve introdução 

 

Por ser esta a primeira oportunidade que estou tendo de conversar com os 

membros da Comissão, nesta legislatura, gostaria de iniciar com uma rápida 

apresentação da USP, do que ela representa hoje para a comunidade acadêmica 

e os seus mais recentes sucessos: 

Quadro 1 – Resumo do desempenho da USP 

 

Alguns destaques que tivemos na mídia nos últimos meses estão 

apresentados nas transparências que seguem, lembrando que se trata de temas 

que mereceram destaque na opinião pública e não, necessariamente, aqueles 

que consideramos mais relevantes. 

   

2. Autonomia e Gestão Universitária 

Desde a edição do Decreto nº 29.958, de 2 fevereiro de 1989, as 

Universidades Estaduais Paulistas gozam de ampla autonomia acadêmica, 

orçamentária e administrativa com a garantia de um valor mínimo de recursos 

para o desenvolvimento de suas atividades, por meio da vinculação dos repasses 

do Tesouro do Estado à arrecadação mensal do ICMS. 

 

No caso da USP, esses elementos em conjunto permitiram a implantação 

de uma estrutura de governança e gestão universitária voltada para a ampliação e 
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busca da excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

nos demais serviços oferecidos, nas últimas décadas, à população do Estado de 

São de Paulo e do Brasil. Nesse sentido, a gestão da Universidade pode ser 

dividida em três segmentos fundamentais: 1) orçamentária e financeira; 2) 

administrativa e patrimonial e; 3) acadêmica. 

 

2.1  Gestão Orçamentária e Financeira 

 

Com relação à gestão orçamentária e financeira, ao longo dos anos foi 

importante o acompanhamento cuidadoso das receitas e despesas da 

Universidade por parte da Comissão de Orçamento e Patrimônio do Conselho 

Universitário, que elabora e aprova as diretrizes e os orçamentos anuais da USP. 

Mais recentemente, esses instrumentos foram aprimorados por meio da 

aprovação da Resolução 7.344, de 30 de maio de 2017, que estabelece uma 

série de normas orçamentárias destinadas a garantir a sustentabilidade e o 

equilíbrio das finanças da Universidade. 

 

Dentre essas normas, uma das mais relevantes foi o estabelecimento de 

um nível máximo de 85% de comprometimento dos repasses financeiros do 

Tesouro do Estado com as despesas totais de pessoal, incluindo os gastos com 

os inativos e todos os benefícios oferecidos aos servidores, tais como vale-

alimentação, vale-refeição, auxílio creche, etc.  

 

Outra medida de igual importância foi a obrigatoriedade, no início de cada 

gestão reitoral, da aprovação junto ao Conselho Universitário de um Plano 

Plurianual, com o intuito de prever o comportamento das receitas e despesas da 

Universidade, bem como de estabelecer, antecipadamente, os principais objetivos 

da gestão, num horizonte de quatro anos. 

 

Além disso, a Resolução mencionada anteriormente contempla outras 

medidas preventivas para aprimorar ainda mais a gestão da Universidade. 

Destaca-se a criação da Controladoria, diretamente ligada ao Conselho 

Universitário, órgão este deliberativo e composto por todos os dirigentes de 

unidades, bem como por representantes das diferentes categorias docentes, dos 

alunos e funcionários.  
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2.2  Gestão Administrativa e Patrimonial 

 

No que diz respeito à gestão administrativa e patrimonial, diversas medidas 

foram tomadas visando a garantir a economia de recursos e o aumento da 

eficiência nos gastos da Universidade, dentre as quais destacamos: 

a) Informatização: implantação de diversos sistemas próprios de controle da 

execução orçamentária, de compras e de recursos humanos, o que 

permitiu a redução do número de processos em papel e o aumento da 

agilidade nos procedimentos internos; implantação do sistema de 

computação em nuvem, reduzindo as despesas com equipamentos 

individuais de informática e aumentando a capacidade de armazenamento 

de dados e de conectividade dos servidores da Universidade. 

 

b) Controle estrito dos gastos com custeio e investimentos: isso se deu, por 

exemplo, através da revisão dos contratos com terceirizados, da 

otimização desses serviços, incluindo a limpeza, segurança e transporte, 

do maior emprego da informática para a simplificação das atividades meio, 

da priorização dos investimentos para o atendimento das atividades de 

ensino e pesquisa, entre outros. 
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c) Redução do número de servidores técnicos e administrativos: desde o ano 

de 2014, após três etapas bem sucedidas de um amplo Plano de Incentivo 

à Demissão Voluntária, a USP vem mantendo a suspensão da contratação 

de servidores técnicos e administrativos e intensificando a política de 

racionalização de seus procedimentos internos, através do fechamento de 

estruturas sobrepostas, e da reavaliação de diversos trâmites burocráticos, 

bem como da ampliação do uso da informática na administração de 

recursos humanos. 

 

 

2.3  Gestão Acadêmica 

A excelência acadêmica é um pilar fundamental da Universidade, que 

possibilita o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

universitária, garantindo a qualidade e eficiência de todas elas. 

 

A USP considera como ponto relevante, na criação de novos cursos, os 

aspectos relacionados à inovação e a incorporação de novas tecnologias. Para 

tanto, os cursos (nas áreas de humanas, exatas, biológicas e da saúde), devem 

ter caráter multi e interdisciplinar e serem preferencialmente multidepartamentais, 

associados a temas transversais. 
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A Universidade é rica em termos de criação e disponibilização de material 

didático inovador, com imenso valor agregado, incluindo nele um amplo espectro 

de produções, que vão de aplicativos de ensino para dispositivos móveis, jogos e 

sistemas de simulação eletrônica, a coleções de material biológico, natural e 

histórico, de valor inestimável para a formação diferenciada de seus estudantes.  

 

A USP tem hoje 183 cursos de Graduação, nas diversas áreas, oferecidos 

nos períodos integral, diurno, vespertino e noturno. Seus projetos pedagógicos 

são periodicamente atualizados, visando a acompanhar os constantes avanços da 

ciência, bem como as demandas do mercado de trabalho e da sociedade.   

 

Cite-se, a título de exemplo da constante atualização, a criação do curso de 

Bacharelado em Biotecnologia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades – 

EACH, no período diurno, aprovada na 983ª sessão do Conselho Universitário, 

realizada em 04 de julho de 2017, em conjunto com a supressão da turma 

matutina do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, transferindo-se as 60 

vagas deste curso para o curso criado.  

 

Ainda na Graduação, deve-se destacar o grande esforço de inclusão que a 

Universidade vem desenvolvendo. Neste ano, 42% dos ingressantes, em todos e 

cada um dos cursos, são oriundos de escolas públicas, superando a percentagem 

de 40% prevista pela reserva de vagas. Até o ano de 2021 esse número será de 

50%. 

 

A Pós-Graduação da USP, no ano de 2018, manteve o aperfeiçoamento de 

suas atividades, para garantir a excelência na formação de recursos humanos e 

na geração de conhecimento. Na busca da qualidade, a USP tem procurado 

utilizar a internacionalização da Pós-Graduação como uma ferramenta, permitindo 

que nossos alunos e docentes possam ter experiências em instituições e 

laboratórios do exterior, assim como estimular a vinda de professores 

estrangeiros à nossa Instituição. Em agosto do ano passado a USP foi 

contemplada com o Programa PrInt da Capes, que permitirá à Universidade ter 

um plano institucional de internacionalização mais eficiente. 
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3. Perspectivas para o Financiamento Universitário 

 

Desde a edição do Decreto da Autonomia Universitária, no ano de 1989, o 

financiamento da USP e das demais Universidades Estaduais Paulistas é feito, 

prioritariamente, pelo repasse de recursos vinculados à arrecadação mensal do 

ICMS. 

  

No contexto de uma eventual reforma tributária no País, com a 

possibilidade de substituição do ICMS por outro tributo, é imprescindível que se 

preserve, no Estado de São Paulo, a autonomia financeira das Universidades 

Estaduais Paulistas, mantendo-se o atual volume de recursos, em termos reais, 

de que estas Universidades dispõem para o desempenho, a contento, de suas 

atividades fim, em prol do desenvolvimento do povo paulista.  

 

Torna-se, assim, fundamental, buscar mecanismos para proteger a 

autonomia financeira das Universidades, em uma eventual reforma tributária. 

Neste sentido, contamos com o apoio dos Nobres Deputados desta Comissão, 

bem como da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para alcançar este 

desiderato. 

 

Outro ponto a ser destacado é o esforço realizado pela USP para se 

adaptar à recente crise econômica, com a profunda retração do repasse recebido 

em termos reais. Como já demonstrado, a Universidade fez uma ampla contenção 

das despesas de custeio e investimento e das despesas com pessoal, levando a 

profundos ganhos de eficiência.  

 

Ao mesmo tempo, a Universidade empenhou-se, com grande sucesso, na 

implementação do seu programa de inclusão de estudantes da rede pública, o 

que amplia a necessidade de recursos para a manutenção estudantil.  

 

Frente a esses desafios, a USP vem aprofundando seus vínculos com a 

sociedade e o setor privado paulista e nacional, aproveitando as oportunidades 

introduzidas pelo Marco Legal da Inovação. Nesse sentido pode-se destacar: 
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(i) A facilitação de mecanismos de convênios com o setor produtivo;  

(ii) O programa USP-Municípios que visa à aproximação com as 

comunidades, transferindo conhecimento que propicie o 

desenvolvimento local e melhorias na gestão pública, bem como na 

formulação de políticas públicas; 

(iii) Desenvolvimento de projetos com organismos internacionais e com 

a sociedade civil, para implementação de programas que objetivem 

o crescimento econômico e social sustentáveis, entre outros.  

 

A Universidade tem se estruturado no sentido de ampliar as receitas 

decorrentes das parcerias tecnológicas, da transferência de tecnologia e 

conhecimento, dos convênios com o setor produtivo e de outras formas de 

captação, tais como patrocínios, rentabilização dos ativos, doações, entre outros. 

Nesse sentido, devem-se mencionar algumas iniciativas em andamento: 

 

(i) Captação de recursos, por meio das leis de incentivo fiscal, para 

atividades culturais e de preservação do patrimônio cultural. 

Destaca-se o empenho na obtenção de fundos para o projeto de 

ampliação e restauro do Museu do Ipiranga, que deverá superar 

R$160 milhões, bem como para outras atividades culturais e museus 

da Universidade – OSUSP, OCAM, MAC, entre outros; 

(ii) Ampliação dos projetos de concessão de espaços da Universidade 

para o desenvolvimento de atividades correlatas à vida universitária; 

(iii) Projeto de valorização dos imóveis da Universidade, mediante a 

utilização de fundo imobiliário, visando à exploração dos ativos da 

Universidade; 

(iv) Ampliação das receitas de transferência tecnológica, prestação de 

serviços técnicos, uso compartilhado de laboratórios, entre outras 

possibilidades; 

(v) Projeto de criação do fundo patrimonial da USP, para a captação de 

doações. 
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Vale destacar que este conjunto de ações para ampliar a captação de 

recursos, acima mencionado, é complementar aos repasses do Tesouro do 

Estado. As referidas ações visam a fazer frente às despesas necessárias para 

uma maior inclusão social de estudantes da rede pública na USP, assim como ao 

custeio de pesquisas de crescente complexidade e ao fomento das atividades de 

transferência de tecnologia, com vistas ao fortalecimento econômico e social do 

Estado e do País.  

Assim, as perspectivas da USP, no tocante ao seu financiamento, passam 

pela manutenção do montante das receitas de origem fiscal, para o qual 

contamos com o apoio desta Assembleia, e pelo fortalecimento dos mecanismos 

de captação de recursos, por meio de convênios de pesquisa, transferências 

tecnológicas, patrocínios culturais e doações. 

 

4. Ações em andamento 

 

O planejamento das atividades da USP tem se pautado pelos três eixos 

definidos como prioritários pela atual gestão, cumprindo as diretrizes definidas 

desde seu início, dentro dos prazos previstos. 

 

4.1 Excelência acadêmica 

Algumas ferramentas fundamentais para a busca da excelência estão 

sendo aplicadas, valendo destacar a intensa internacionalização e a avaliação 

institucional e dos docentes, através de projetos acadêmicos. Além disso, foi 

estimulada a fixação de pós-doutorandos, a realização de eventos científicos no 

País e o incentivo a projetos multidisciplinares, de grande relevância em temas 

atuais, com destaque para a inteligência artificial. 

 

4.2  Relação com a sociedade 

 

Os projetos nesta vertente têm sido conduzidos com sucesso, 

demonstrando que a sociedade deseja uma maior interação com a USP. 
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O Programa ‘USP Municípios’, que procura criar ambientes de inovação e 

pôr em prática projetos e ações que promovam o desenvolvimento em diferentes 

regiões do Estado, começou em Pirassununga, está se instalando na região de 

Ibitinga e na de Pedreira, e esperamos poder ampliar essas atividades para um 

grande número de locais, a partir do próximo ano. 

 

O Programa ‘Aprender na Comunidade’, que propicia aos estudantes da 

USP atuarem fora dos campi, bem como o ‘Vem para USP’, que incentiva alunos 

de escolas públicas a prestarem o concurso de ingresso na Universidade, têm 

sido bastante ampliados. Este último já alcança mais de 600 municípios do 

Estado. 

 

A criação do Escritório de Desenvolvimento de Parcerias está permitindo a 

ampliação do Programa ‘Parceiros da USP’, que atrai a sociedade para atuar na 

Universidade e propicia o estreitamento de um relacionamento mais efetivo com 

as fundações de apoio. 

 

 

4.3  Valorização da Comunidade Acadêmica 

 

O acolhimento aos estudantes, através do Escritório de Carreiras, de 

Atividades Esportivas e de Saúde Mental tem aumentado e é uma prioridade da 

Universidade, considerando o grande crescimento de novos alunos que 

necessitam de apoio para a sua permanência. 

 

Os novos docentes também recebem um apoio especial, inclusive para o 

intercâmbio internacional, e uma orientação profissional, para que se fixem na 

carreira que estão começando. 

 

Por fim, a progressão na carreira, tanto dos docentes como dos 

funcionários técnicos e administrativos, é a grande tarefa na qual a Reitoria está 

empenhada, para viabilizar num futuro próximo. 
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5. Conclusão 

 

Os frutos colhidos pela USP, UNICAMP e UNESP, ao longo dos 30 anos 

de autonomia universitária, recentemente completados, demonstraram o acerto 

de tal decisão.  

 

A autonomia financeira e administrativa tornou-se o alicerce sobre o qual 

se deu o notável progresso, aqui demonstrado.  

 

Assim, é fundamental, para todo o desenvolvimento alcançado pelas 

Universidades Estaduais Paulistas, a garantia da autonomia universitária, na 

forma atualmente concebida. 

 


