
A dimensão da USP
Exemplos de como a Universidade 

colabora para o combate à pandemia







Autonomia
● Concedida pelo Decreto 29.598 de 2 de fevereiro de 1989
● Garante repasse de 9,57% da cota-parte do Tesouro estadual do 

ICMS
● Cota-parte do Estado equivale a 75% da arrecadação

● Distribuição dos recursos:
○ 5,03% para a USP 
○ 2,34% para a Unesp
○ 2,2% para a Unicamp



Autonomia exige responsabilidade 1
● A Universidade de São Paulo jamais solicitou recursos financeiros 

adicionais ao Governo de São Paulo desde a garantia da autonomia 
universitária, há 31 anos.

● Superou as crises externas com coragem administrativa para promover 
os ajustes internos. 

● Nos últimos anos, disparou nos rankings internacionais de 
competitividade global entre universidades de todo o mundo.



Autonomia exige responsabilidade 2
● A USP produz pesquisa de alta qualidade, mantém 90.000 alunos de 

graduação e pós-graduação e entrega todos os anos 18.000 novos 
profissionais formados para a Sociedade, promove diversas ações de 
extensão, cultura e de dimensão social.

● Com esses recursos, a Universidade paga os salários de servidores 
ativos e aposentados.

● A gestão administrativa consciente permitiu poupar recursos para 
investimentos estratégicos, que devem manter a USP na vanguarda por 
muitos anos.



Autonomia garante excelência



Na crise sanitária, a USP não parou

● Graças à excelência de sua infraestrutura, a Universidade 
conseguiu manter as aulas de graduação e pós-graduação 
em modo remoto

● Todos os laboratórios que trabalhavam com pesquisas 
relacionadas à covid-19 continuaram suas atividades 
presenciais, seguindo rígidos padrões de segurança 
sanitária



Excelência garantiu respostas rápidas na crise

● Na crise causada pela covid-19, a USP organizou mais de 
200 grupos de pesquisa, nas várias áreas do 
conhecimento

● Isso permitiu a geração rápida de conhecimento e 
soluções para o combate à pandemia de covid-19



ALGUNS EXEMPLOS:

Cultivo e sequenciamento do Sars-Cov-2
● Realizado dois dias depois do primeiro caso confirmado no Brasil

O cultivo e sequenciamento do vírus em circulação 
servem para monitorar a evolução da epidemia no 
País e mostrar que políticas públicas, como o 
distanciamento social, dão resultado



ALGUNS EXEMPLOS:

Desenvolvimento do respirador Inspire

Projetado, produzido e 
aprovado em vários testes em 
tempo recorde, o dispositivo 
recebeu a chancela da Anvisa 
para ampla utilização



ALGUNS EXEMPLOS:

Desenvolvimento de testes

Os dois testes desenvolvidos na USP 
já podem ser usados em cidades de 
pequeno e médio portes. 

● Baixo custo
● Uso de reagentes nacionais
● Confiabilidade e rapidez nos 

resultados



ALGUNS EXEMPLOS:

Pesquisas com medicamentos
● Usando estratégia de 

“reposicionamento de fármacos”, 
pesquisa analisou 65 
medicamentos para testar seu 
potencial para prevenção ou 
tratamento de infecções pelo 
sars-cov-2.

● Duas substâncias demonstraram 
capacidade de inibição seletiva do 
vírus SARS-CoV-2 in vitro. 



ALGUNS EXEMPLOS:

Pesquisas de vacinas
● Diversos pesquisadores ligados à USP 

atuam na pesquisa das vacinas mais 
adiantadas do mundo contra 
o coronavírus (ex.: vacina de Oxford e Coronavac)

● A USP também trabalha no desenvolvimento de projetos 
próprios:
○ vacina baseada em nanotecnologia 
○ vacina por via nasal, em spray



ALGUNS EXEMPLOS:

Desenvolvimento de modelos e projeções
● Epidemiologistas, matemáticos, físicos com atuação 

na área médica, entre outros, se organizaram para 
entender a progressão da pandemia através de 
modelos e projeções nos quais os tomadores de 
decisão nas esferas públicas puderam se apoiar



Autonomia garante eficiência
● Ao longo de seus 86 anos de história, a USP contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento de pesquisas, 
tecnologias e políticas públicas importantes para a sociedade.

● Os exemplos citados anteriormente demonstram a atual 
capacidade da USP em agir de forma rápida nos momentos de 
crise.

● Tal eficiência foi especialmente potencializada pela autonomia 
universitária, conquistada há 31 anos.



Nova redação do PL 529/2020 é insatisfatória
● O Executivo propõe a exclusão das universidades do artigo 14 e a inclusão 

de um artigo específico nas Disposições Transitórias, para utilização do 
valor do “superávit financeiro” registrado em balanço patrimonial de 2019, 
a ser reduzido nos duodécimos do exercício de 2021.

● Essa nova redação é insatisfatória, pois mantém a retirada dos recursos 
referentes ao saldo financeiro contábil existente no final do ano passado.

● Representa ataque à autonomia, pois o chamado “superávit financeiro” no 
balanço de 2019 não é recurso para livre dispêndio e seu uso já está 
programado para este ano e os próximos.


