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CPI – GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

24.06.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Havendo. Bom dia 

a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a sexta reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – Gestão das Universidades Públicas, criada no ato 32 de 2019 

com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no 

Estado, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. Registro a 

presença dos nobres deputados Valeria Bolsonaro, deputado Caio França, deputada 

Carla Morando, deputado Wellington Moura, deputado Daniel José, deputado Arthur do 

Val. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Dispenso a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental, está 

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. As justificativas que foram apresentadas 

da Professora Bebel e também da deputada Leci Brandão, com atividades externas do 

seu mandato. Vamos então. Item 1, Item 2 que vamos colocar em discussão e logo após 

vamos então ouvir o reitor da Universidade aqui de São Paulo. 

Item 1 – 1406/2019 – solicitante deputada Carla Morando. Requerimento 

30/2019 que solicita planilha detalhada com valores de bolsas destinadas às pesquisas e 

trabalhos acadêmicos que teriam sido produzidos nos anos de 2014, 2015, 2016, na 

Unesp, bem como o nome dos servidores destinatários deste recurso. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item 2 – solicitante deputada Carla Morando. Requerimento 32/2019 que solicita 

os holerites dos seguintes servidores públicos da Unesp José Carlos Peraçoli, Roberto 

Brocanelli Corona, Samir Issa Samara e Sandro Roberto Valentini, dos últimos oito 

anos com objetivo de prestar subsídios a esta Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Gestão das Universidades Públicas. Coloco em discussão. Não havendo oradores 
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inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Esta reunião também foi agendada para proceder à oitiva do magnífico reitor da 

Universidade de São Paulo, da USP, Dr. Vahan Agopyan nos termos do artigo 13, 

parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo, do artigo 34B segundo do 

Regimento Interno desta Assembleia Legislativa e do artigo 3º, I e II, da lei 11.124 de 

2002 no estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações sobre a gestão das 

universidades públicas. 

Então passo a palavra ao magnífico reitor, Dr. Vahan Agopyan, muito obrigado 

pela sua presença, obrigado por ter vindo a esta CPI por um convite e acreditamos que 

esta CPI está aqui para trazer esclarecimentos, que serão dos deputados, serão da 

população, de toda a sociedade, e que com certeza vai ser gratificante para o 

crescimento desta CPI. Obrigado, professor, por ter vindo à Assembleia Legislativa. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bom dia a todos e a todas, Sr. Deputado 

Wellington Moura, digníssimo presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu 

que agradeço esta oportunidade, agradeço inclusive a deferência de V. Exa. de permitir 

uma reunião extraordinária para me ouvir. Sra. Deputada Carla Morando, vice-

presidente, Sra. Deputada, Srs. Seputados aqui presentes, minhas senhoras, meus 

senhores e assessores parlamentares. 

Compareço com muita satisfação perante esta CPI acompanhado dos membros 

da minha gestão reitoral para fornecer subsídios aos membros desta Comissão, 

apresentando alguns pontos que julgo importante serem de conhecimento geral e outros 

que nas discussões iniciais desta Comissão foram levantados pelos dignos deputados e 

deputadas.  Não é, nem pretende ser, um relatório das atividades da Universidade de 

São Paulo, que está sempre disponível no nosso sítio, mas cujo conteúdo mais detalhado 

ou específico teria um prazer de fornecer caso os senhores e as senhoras julguem 

necessário.  

Gostaria de iniciar essa apresentação destacando que a Universidade de São 

Paulo não resultou de um ato isolado do Governo do Estado, é resultado de uma política 

de Estado de quase dois séculos, quando líderes e autoridades decidiram investir e 

muito na Educação. Essa política teve uma ação bem extensa, abrangendo desde o 

ensino básico até a pós-graduação. Começou com as escolas laicas, as escolas 

profissionais no fim do século XIX, as escolas superiores, a criação e implantação da 
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Fapesp até chegarmos na autonomia das universidades estaduais em 1989. E esta Casa 

teve muita responsabilidade e até hoje apoia essa iniciativa das nossas lideranças e 

dirigentes de sempre investir na Educação. 

As sementes da USP foram plantadas em tempos remotos, a história da 

universidade começou em 1827 com a fundação da Faculdade de Direito de São Paulo 

por decreto do imperador dom Pedro I. A faculdade foi instalada no Largo São 

Francisco e permaneceu ligada ao Governo central por quase um século. Perto do final 

do século XIX, logo após a Proclamação da República, as lideranças paulistas, 

dirigentes de um Estado ainda pobre, sentiram a premência de criar escolas superiores 

que impulsionassem o desenvolvimento do Estado. Uma visão muito avançada para 

aquela época. Assim, em 1893, nasceu a Escola Politécnica voltada para o desafio da 

Engenharia, em 1898 implantou-se a Escola Livre de Farmácia e Odontologia, que se 

transformou depois nas atuais Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Faculdade de 

Odontologia da USP. 

Em 1901 criou-se a escola de Agricultura em Piracicaba, a atual Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, para dar suporte a uma produção agrícola 

crescente, dar um respaldo científico e tecnológico para essa produção em que o café se 

destacava. A necessidade de uma faculdade medicina impôs-se com o crescimento da 

cidade e do Estado, ela foi criada em 1912 e, por fim, para complementar as atividades 

da Esalq na área da Agropecuária, em 1919, foi implantada a atual Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia.  

A Revolução de 1932 foi a pedra de toque desse processo. Perdida a guerra pela 

reconstitucionalização do País, as lideranças paulistas da época decidiram influenciar o 

País investindo em ciência, tecnologia e cultura e no saber universal. Foi assim criada 

em 1934 a Universidade de São Paulo, reunindo as seis escolas preexistentes já citadas e 

agregando uma nova unidade que foi a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, cujo 

corpo docente contou com jovens cientistas vindos da Europa. O período era bem 

propício, especialmente da França, Alemanha, Itália e que depois foi desmembrado em 

oito unidades na atual estrutura da USP. 

Então, minhas senhoras, meus senhores, a USP nasceu como uma universidade 

moderna, na qual o ensino oferecido no ambiente internacional e de pesquisa, intensa 

atividade de pesquisa, buscando sempre desde o começo interagir com a sociedade 

através de ações de cultura e de extensão universitária. O projeto da USP foi, sim, 

inspirado no modelo humboldtiano alemão, porém adaptado aos interesses e 
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necessidades de um País em desenvolvimento. Hoje, 85 anos depois, a USP é uma 

universidade global de excelência honrando o seu lema: Scientia vinces, “Vencerás pela 

Ciência”. 

Quero destacar alguns dados da USP que talvez mereçam uma reflexão. Ela é 

responsável por cerca de 22% da pesquisa científica do País, lembrando que nós temos 

mais de 200 universidades e mais de 200 instituições de pesquisa no País. Está entre as 

dez instituições que mais publicam no mundo, tem 42 unidades de ensino e pesquisa 

distribuídas em oito municípios do Estado, com 183 cursos de graduação, 269 cursos de 

pós-graduação, tem ainda seis institutos especializados e quatro grandes museus.  

A USP também desenvolve inúmeras atividades em outros 16 municípios do 

Estado, congrega mais de 5.800 docentes, praticamente todos com titulação mínima de 

doutor, 99,5%; quase 13.500 servidores técnico-administrativos, e 90 mil estudantes 

regulares sendo 60 mil de graduação e 30 mil de pós-graduação. 

Como uma universidade internacional de pesquisa, esse é um ponto importante 

que talvez a gente não tenha percebido, a USP é uma das maiores do mundo, 

comparando-se em tamanho com as universidades de Toronto e a de Lyon atual, que 

juntou três universidades locais e mais umas três de outras instituições, Ohio State e 

algumas poucas outras. No entanto, a USP consegue com esse tamanho manter a 

qualidade, desde 2014 sua produção científica em todas as áreas tem impacto acima da 

média mundial. Nas classificações nacionais e internacionais, a USP habitualmente é 

apontada como a melhor do País, frequentemente a melhor da América Latina e mesmo 

da Ibero-América. 

E um outro ponto que queria destacar às senhoras e aos senhores, é que a USP 

não prioriza áreas de conhecimento, a reitoria apoia todas as áreas de A até Z, de 

Administração a Zootecnia, o que não é comum nem em outras instituições do exterior, 

mesmo as de pequeno porte.  

Eu quero citar alguns pontos, que eu acho que seria importante compartilhar com 

as senhoras e os senhores. Primeiro, a excelência acadêmica, que é um desafio constante 

para os reitores de universidades de pesquisa em todo o mundo. A evolução dessas 

instituições tem sido muito marcante nas últimas décadas, e o debate de como formar os 

futuros profissionais num contexto que desconhecemos hoje e não conseguimos 

projetar, não está sendo nunca conclusivo, e muitas ideias divergentes convivem em 

instituições mundialmente reconhecidas. 
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Na USP utilizamos três ferramentas muito potentes, que estão mantendo a 

Universidade nos padrões internacionais, como comprovado pelas classificações 

internacionais e nacionais. As ferramentas que eu menciono são: um, 

internacionalização, entendendo essa internacionalização como a manutenção de um 

ambiente internacional de ensino e pesquisa aqui nos nossos campi. Esse é o nosso 

grande desafio. Para o ambiente universitário, o convívio com os pares e outras 

instituições é instigante, induz à busca de patamares maiores de qualidade; segundo, as 

avaliações, utilizado como um instrumento de gestão, para verificar e estimular a 

contínua busca de aprimoramentos, essa avaliação nós formalizamos a partir da década 

de 1970, desculpe, a partir da década de 1980; e, por último, a interdisciplinaridade, 

quer dizer, propiciar aos nossos alunos a convivência com desafios que exigem 

conhecimento mais amplo do que o curso que estão fazendo e estimular os docentes a 

desenvolver pesquisas com equipes de diversas áreas do conhecimento. 

Outro aspecto importante para nós, que eu considero importante para a 

excelência é inclusão. Três aspectos de inclusão preocupam a Universidade: a 

socioeconômica, a de gênero e a étnica. Deve-se frisar isso, eu insisto, que a inclusão 

não significa favorecimento e muito menos a redução da qualidade dos cursos 

oferecidos. Pela utilização de medidas afirmativas, a USP está selecionando jovens 

talentosos e se beneficia com a diversidade de solo nato. Assim, dessa forma, estamos 

considerando contribuir para a formação de lideranças mais conscientes da realidade de 

nosso País. 

A inclusão socioeconômica, em 2006 resolveu-se oferecer bônus aos candidatos 

do vestibular que vinham do ensino público. Em dez anos o avanço foi considerável, 

passamos de 15% para 25%, mas aquém do desejável, por isso, em 2016, a 

Universidade adotou a reserva de vagas de maneira gradativa e homogênea para todos 

os cursos e períodos de oferecimento. Não é somente para em média. é para todo o 

curso e período de oferecimento.  

Neste ano de 2019, 42% dos ingressantes vieram do ensino público. Queria 

também frisar que quase 50% dos ingressantes têm renda familiar inferior a cinco 

salários mínimos, por essa razão a Universidade em 2019 planeja investir neste ano o 

montante de 227 milhões para permanência estudantil conforme os gráficos – estão 

saindo uma análise, no vídeo. Vocês podem perceber que para permanência estudantil 

nós temos três grandes grupos de auxílios – agora acho que –, de auxílios concedidos 

com base exclusivamente em critérios socioeconômicos. O programa de bolsas, o 
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critério socioeconômico é misturado com os critérios de excelência acadêmica, ou seja, 

ao seu desempenho acadêmico, e temos auxílios indiretos que é a terceira figura, isto, 

ótimo, obrigado.  

Bem, a inclusão de gênero. No caso do alunato foi-se adequando normalmente, 

eu confesso que foi normal, não foi uma ação proativa da Universidade, minha cara 

deputada. E hoje temos um corpo discente bem distribuído na média, logicamente 

existindo cursos com maior predominância masculina e outros com a feminina, mas 

bem menos extremada que há poucas décadas. Não temos só alunas na Enfermagem ou 

só 5% de alunas na Engenharia, estamos conseguindo equilibrar.  

A USP, minhas senhoras e meus senhores, é uma das dez universidades 

escolhidas pela ONU para participar do projeto HeForShe, sendo a única da América 

Latina, com isso a USP assumiu o compromisso de avançar na igualdade de gênero e na 

valorização das mulheres, tendo estabelecido com este propósito um escritório 

denominado USP Mulheres bastante ativo.  

Por último, a inclusão étnica. Para a inclusão de grupos raciais e refletindo o 

anseio da sociedade, a USP também adotou a reserva de vagas e neste ano recebemos 

25% de alunos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. O que eu quero 

destacar para as senhoras e os senhores, é que um terço dos que se autodeclaram pretos, 

pardos ou indígenas não utilizou a cota destinada a eles. É interessante esse dado, é 

interessante discutirmos esse dado. 

Bem, por fim, consciente de que as políticas de inclusão se tornam necessárias 

num contexto de desigualdade, a USP vem apoiando a Secretaria Estadual da Educação 

para a melhoria do Ensino Médio no nosso Estado.  

Aumento da interação com a sociedade. Desde o seu estabelecimento em 1934, a 

Universidade de São Paulo vem mantendo um estreito relacionamento com a sociedade 

em todos os seus setores, iniciativa privada, governos em todas as esferas, organizações 

não governamentais, setores organizados da sociedade etc. Deve-se destacar que nos 

últimos anos a Universidade tem colocado isso como um de seus objetivos, portanto, 

tem buscado se aproximar ainda mais da sociedade e, recentemente, numa reunião de 

reitores na universidade de Hamburgo, da Global University Leaders Council, da qual 

participei, tive o prazer de ver a USP considerada como modelo a ser seguido, 

principalmente pelas universidades norte-americanas e canadenses. 

Entre muitos exemplos que poderíamos ter apresentado, destacamos: parcerias 

com empresas e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de pesquisa de 
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desenvolvimento. Existem atualmente 1.698 convênios ou acordos de cooperação ativos 

com instituições nacionais e estrangeiras, totalizando recursos de cerca de 864 milhões 

de reais. Ainda nessa direção, há um mês atrás, no último dia 23 de maio, a USP 

regulamentou o compartilhamento com o setor produtivo e a permissão de uso de seus 

equipamentos, infraestrutura, materiais e instalações em ações voltadas ao 

desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Na linha de projetos de pesquisa conveniados com o setor produtivo com vista 

para a inovação não se deixa de estimular também o empreendedorismo na 

Universidade. O Núcleo de Empreendedorismo oferece um espaço propício para o 

surgimento de startups que conta com a participação de empreendedores que se 

destacaram. Essa iniciativa já é exitosa, já que em fevereiro último num levantamento 

da plataforma Distrito, em parceria com a KPMG, apontou que o País conta com seis 

unicórnios. Aquelas startups que valem mais de um bilhão de dólares. Quatro delas têm 

entre seus fundadores dez jovens empreendedores formados pela USP. 

No tocante ao estreitamento da relação com a sociedade e os órgãos públicos, a 

USP tem realizado diversas ações como feiras de ciências e de orientação profissional, 

seminários, simpósios, exposições, atendendo às comunidades; também gerencia 

centros de cultura e de extensão, mantém orquestras, corais, grupos de teatro, além dos 

museus já bem destacados.  

Para atrair alunos de Ensino Médio de escolas públicas, a USP vem atuando 

ativamente, pois se percebe que o nosso problema não é somente termos reserva de 

mercado, temos que garantir que os alunos das escolas públicas entrem, se candidatem 

aos nossos vestibulares. E este ano, com esse programa Vem para a USP, nós tivemos o 

número recorde de 140 mil estudantes inscritos para a Competição USP de 

Conhecimentos – CUCo, oriundos de 3.619 escolas estaduais de São Paulo localizadas 

em 602 municípios. Com esse objetivo também nós temos a Feira A USP e as 

Profissões, realizada ano a ano na capital e no interior do Estado para fazer com que os 

jovens conheçam a USP, seus processos de ingresso, reservas de vagas e programas de 

permanência estudantil a dezena de milhares de alunos. 

Por fim, vale destacar a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia criada pela 

USP em 2003 para incentivar os alunos do Ensino Médio e do oitavo e nono ano do 

Ensino Fundamental a se interessar pelo estudo de Ciência e da Tecnologia. Na última 

edição desse ano a etapa final foi realizada no campus do Butantã, recebeu os finalistas 

provenientes de mais de 200 escolas de 26 estados brasileiros. Os vencedores 



Verba Editorial Ltda. 

9 

 

participaram da feira internacional realizada nos Estados Unidos, sendo que um deles 

foi vitorioso na sua área de pesquisa. 

Outro tópico, a autonomia. A autonomia administrativa e financeira, da qual as 

três universidades públicas do estado São Paulo usufruem desde 1989, foi um divisor de 

águas. São, até o momento, as únicas universidades públicas brasileiras que têm essa 

condição prevista pela Constituição Brasileira de 1988. E não é por acaso, minhas 

senhoras e meus senhores, que estão sempre entre as instituições nacionais melhor 

distinguidas internacionalmente. Logicamente, assumir essa autonomia não foi uma 

tarefa fácil, principalmente em momentos de crise econômica do País, mas os resultados 

foram muito encorajadores. Mesmo quando ocorreram problemas na gestão, a própria 

autonomia permitiu a correção de rumo. A autonomia permite o planejamento das 

instituições no longo prazo, particularmente na USP, o plano financeiro plurianual é 

aprovado e revisto semestralmente pelo seu Conselho Universitário, órgão máximo 

deliberativo composto pelos diretores de faculdades e representantes da comunidade. 

Nas figuras que estamos mostrando agora, percebe-se o sucesso da autonomia. 

Vou pegar a graduação, o número de alunos no período da autonomia praticamente 

dobrou, logicamente as vagas de vestibular também praticamente dobraram e, uma coisa 

muito importante, o número de concluintes mais que dobrou, mais do que duplicou. Na 

pós-graduação o número de alunos triplicou, e o número de teses de mestrado e 

doutorado – chegando no gráfico abaixo – aumentou quase quatro vezes. E um último 

tópico que chama a atenção, o número de publicações indexadas internacionalmente 

quase foi multiplicado por 15.  

Um detalhe muito importante que está num próximo gráfico, o número total de 

servidores se reduziu, o de docentes foi quase mantido o mesmo, mas o de não docentes 

a redução foi de mais de 20%. E nesse período ainda absorvemos quase o dobro de 

aposentados, nós pagamos as aposentadorias. Então, minhas senhoras e meus senhores, 

o desempenho melhorou de uma maneira muito significativa com a redução, inclusive, 

dos gastos relativos. 

Bem, eu quero agora começar a discutir alguns aspectos que os senhores e as 

senhoras levantaram, das primeiras reuniões, inclusive do assunto mais central que foi a 

superação do desequilíbrio financeiro da nossa Universidade. Num passado recente, a 

USP enfrentou uma série de dificuldades para manter o equilíbrio de suas finanças. Isso 

decorreu sobretudo da combinação de dois fatores, uma queda substancial da 

arrecadação do ICMS, da qual a Universidade recebe o porcentual de 5,0295% da cota-
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parte do Estado, da cota-parte do Estado, não é de todo o ICMS. E, de outra parte, a 

conclusão de um amplo programa de valorização funcional e recuperação da 

infraestrutura de ensino e pesquisa promovidos até 2014. 

No âmbito de sua autonomia orçamentária e financeira, a USP adotou uma série 

de medidas destinadas a reduzir as suas despesas totais e evitar o esgotamento de suas 

reservas financeiras. Dentre estas destacamos, a suspensão imediata de todas as 

contratações de servidores técnicos e administrativos por tempo indeterminado. Isso 

continua até hoje.  

A implantação de um amplo plano de incentivo à demissão voluntária para 

funcionários técnico-administrativos realizada em três etapas. Nas duas últimas etapas 

nós restringimos, não permitirmos que os funcionários do Hospital Universitário da área 

da saúde pudessem participar.  

A suspensão temporária dos contratos de obras em andamento e revisão dos 

planos de investimentos futuros, com posterior priorização dos serviços necessários para 

as atividades fim, com destaque para o Ensino. 

Revisão de todos os contratos de serviços e redução substancial dos gastos com 

outros custeios e investimentos. As figuras deixam bem claro esse esforço que a 

Universidade fez e está fazendo há seis anos. Os senhores percebem como o repasse, 

que é essa linha azul, reduziu significativamente entre 2013 e 2016, e com isso nós 

tivemos que fazer uma redução do gasto com pessoal muito forte, o que foi feito de 

2014 a 2016. A evolução do porcentual de comprometimento dos repasses do Tesouro 

com a folha de pagamento reforça essa minha fala, que nós ficamos durante três anos 

gastando mais em recursos humanos do que o repasse que nós recebíamos.  

O gráfico seguinte é da evolução do número de servidores. Quer dizer,  

conseguimos, com o plano de demissão voluntária, uma redução marcante dos nossos 

servidores, mas o outro gráfico, a figura quatro, acho que mostra mais o nosso esforço; 

reduzimos os custos de pessoal, mas também reduzimos o custeio, a linha azul de uma 

forma muito significativa de 2013 a 2015. Isso é importante, não foi apenas a redução 

dos gastos com recursos humanos, foi redução também do seu custeio. Só que o nosso 

esforço todo, lamentavelmente, tinha também a redução do próprio repasse, então esse 

gráfico seguinte mostra nossa redução da despesa total, a linha amarela, da nossa 

Universidade, porém o repasse financeiro do Governo do Estado também reduziu, e já 

agora em 2018 estamos atingindo o equilíbrio, gastos totais igual ao repasse.  
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Agora, um ponto importante, minhas senhoras e meus senhores, é que além das 

medidas urgentes de readequação das despesas totais, a Universidade tomou outras 

medidas relativas à governança da área financeira. A primeira é a resolução 7.344 de 

2017 que definiu os parâmetros de sustentabilidade econômica e financeira da USP, 

internamente o pessoal diz que é uma lei de responsabilidade fiscal da USP, e é, não 

deixa de ser uma lei interna de responsabilidade fiscal da USP. 

A outra foi a criação de uma controladoria interna que se reporta diretamente ao 

Conselho Universitário, lógico que nós tínhamos meios e controles internos, porém, a 

controladoria é um órgão permanente e com isso nós temos acompanhamento 

permanente da nossa gestão. 

E, por último, o envolvimento dos órgãos colegiados internos nas decisões que 

impliquem grandes despesas, mesmo que previstas no orçamento. Bem, desde o começo 

desta CPI a USP se colocou à disposição para colaborar e oferecer todas as informações 

solicitadas, tendo destacado para isso seu superintendente de relações institucionais. 

Pelo acompanhamento das reuniões já realizadas no tocante às discussões e aos 

requerimentos apresentados, percebe-se, dentre outras, duas preocupações que vou 

procurar desde logo esclarecer. 

Primeiro, dos salários superiores ao subsídio do governador. Em relação a esse 

fato, é importante esclarecer que o ponto fulcral da questão está na divergente 

interpretação jurídica dada ao tema pela Universidade e pelo Tribunal de Contas do 

nosso Estado. Para a USP não pode ser desconsiderado o direito adquirido, contudo a 

Universidade não tem interesse de judicialização da questão, tendo recorrido sempre 

administrativamente no âmbito do próprio Tribunal de Contas, e quando os recursos são 

recusados em última instância, a decisão do Tribunal é acatada. E, de fato, a 

aposentadoria de vários colegas já foi reduzida aos valores do subsídio do governador.  

Agora, senhores não são supersalários. Dos 985 colaboradores ativos que 

recebem esse adicional, os valores do adicional ficam na faixa de 14,86 reais a 5.211,34 

reais, na média 1.512,87 reais. Se o governador tivesse mantido a correção do seu 

subsídio, nós não teríamos esse problema com os funcionários e docentes na ativa. 

Teríamos, certamente, considerar os inativos, mas o valor, um número também bem 

menor, um número bem menor do que nós temos hoje.  

Então não há supersalários, existem, sim, alguns salários elevados e que 

aparecem muito nas redes sociais, e esses salários são sempre pagos em cumprimento de 

decisões judiciais. Vão continuar sendo pagos, eles ganharam na Justiça em última 
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instância; então nós temos um salário de 69 mil reais que é de um ex-pracinha da FEB, 

um senhor de quase 100 anos, vai continuar recebendo. Nós temos talvez 10, 15 salários 

realmente elevados, todos de funcionários aposentados que ganharam na Justiça em 

última instância, portanto, vamos ter que pagar.  

Agora este fato me preocupa muito porque, com essa limitação do subsídio do 

governador, nós já estamos tendo perda de talentos, já estamos tendo um fato muito 

mais grave de aposentadorias precoces. Assim que conseguiu o prazo, o docente se 

aposenta, coisa que não ocorria num passado recente. 

O segundo aspecto que as senhoras e os senhores levantaram são as diárias para 

os dirigentes. Sete dos oito campi da Universidade situam-se no interior, abrigando 19 

dos 48 institutos e faculdades da Universidade. A experiência demonstra que é 

importante contar com a participação de representantes das faculdades do interior na 

gestão da Universidade, de forma que todo conjunto receba as mesmas atenções e dê as 

mesmas contribuições para o bom andamento da instituição.  

Como ocorreu em gestões anteriores, na gestão atual temos docentes dos campi 

do interior, a exemplo do vice-reitor, isso é um caso, de dois pró-reitores, dois pró-

reitores adjuntos, do coordenador e vice da Administração geral, e de um dos oito 

superintendentes, todos esses docentes mantêm, isso é uma coisa importante, mantêm as 

suas funções nas faculdades de origem, quer dizer, os seus laboratórios continuam lá, as 

aulas continuam lá, os seus orientandos continuam lá. Então eles revezam as suas 

atividades na capital e no campus original. Além disso, um grande número de docentes 

funcionário das faculdades instaladas no interior exerce eventuais atividades capital, 

nem sempre de forma contínua. E no sentido inverso, docentes e funcionários do 

campus da capital exercem atividades nos campi do interior. 

Desde 1984 a USP, por resolução interna, optou por ressarcir as despesas desses 

funcionários por meio de diárias ou meia-diárias, dependendo da sua permanência fora 

das suas cidades de origem. Bem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, espero que essa 

exposição tenha conseguido oferecer a todos e todas uma visão do que é a Universidade 

de São Paulo, sua origem, no que ela se transformou, o serviço e as contribuições que 

presta à sociedade paulista e brasileira. 

Agradeço mais uma vez a oportunidade que esta Assembleia Legislativa me 

proporcionou de mais uma vez prestar contas à sociedade que financia o meritório 

esforço das gerações que construíram a USP, sempre inspiradas pelos propósitos 

maiores de seus fundadores nos remotos anos da década de 30 do século passado, há 
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exatos 85 anos. A Universidade de São Paulo estará sempre de portas abertas para 

mostrar à sociedade o empenho cotidiano de seus quadros para o desenvolvimento do 

Ensino, da Ciência, da Tecnologia e da Cultura em São Paulo e no País.  

Muito obrigado, Srs. Deputados, tentei manter um período curto para ouvir mais 

as questões dos senhores. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, Dr. 

Vahan, nesse momento – mas eu já ouvi “pela ordem” – nesse momento nós vamos 

então abrir primeiramente só as inscrições. Deputado Arthur do Val já havia me pedido 

para ser o primeiro, eu me coloco como segundo, a deputada Carla Morando como 

terceira. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, eu tinha pedido pela ordem 

antes. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pode ser como quarto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Daniel José. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Quinto então, presidente, se for possível, pela 

ordem, deputado Caio França. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Caio 

França. Deputado Giannazi, registrar a presença do deputado Giannazi. Deputado 

Douglas Garcia também presente. Caio França depois a deputada Valeria Bolsonaro, 

aliás, o Giannazi; o deputado Giannazi, depois a Valeria Bolsonaro e depois o Douglas 

Garcia. 
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Então, eu vou marcar só pra todos estarem cientes da ordem. Deputado Arthur 

do Val, Wellington Moura, Carla Morando, Daniel José é o quarto, quinto é o Caio 

França, Giannazi é o sexto, Valeria Bolsonaro é a sétima, Douglas é o oitavo. Perfeito, 

pessoal? Então todos cientes. Com a palavra, deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom dia, muito obrigado pela presença, 

parabéns pela apresentação. Mais uma vez, eu acho que não esperava menos dos 

reitores das universidades que têm vindo aqui, com excelentes apresentações. Eu tenho 

algumas dúvidas aqui, a primeira delas é que estou perguntando para todos os reitores. 

A gente vê que na USP, principalmente na USP, é muito comum um negócio, uma 

anomalia chamada greve de estudantes, onde muitos estudantes impedem outros 

estudantes, inclusive de estudar. Isso não é constitucional, isso a meu ver é algo 

absolutamente reprovável. Eu gostaria de saber de maneira objetiva. Qual é a posição da 

reitoria da USP em relação a este tipo de baderna? Vamos chamar assim.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Posso responder? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Fique à vontade. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu caro deputado Arthur do Val. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, 

desculpa, estou chamando o senhor de deputado. Dr. Reitor, só para deixar registrado 

até, quem vai marcar o cronômetro é o secretário aqui do meu lado, conforme o 

deputado fala, ele abre, o deputado parou de falar, ele pausa, responde para que 

deputado possa, para não ter nenhum problema em relação a: o meu relógio, o relógio 

do deputado; então o relógio do secretário fica neutro. Obrigado, por favor. Obrigada o 

reitor. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu caro deputado, a Universidade é um local de 

debate, discussões, de levantar pontos de vista, porém sem violência. Obstruir a entrada 

de colegas, impedir aos professores de darem aula ou até amedrontar isso é 
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antiuniversitário, e a esses cabe, a esses casos, sempre, às gestões, os dirigentes das 

unidades se mantêm de uma forma muito intransigente. Sempre quando ocorre 

violência, em que a pessoa, os alunos não respeitam os demais, aí isso não é permitido. 

Agora, logicamente, deputado, a Universidade é o lócus de discussão, então os 

alunos têm todo o direito, eles têm todo o direito deles de não assistir às aulas se não 

quiserem, mas nunca de impedir, ou de uma violência de desestimular ou de deixar os 

colegas numa situação constrangedora. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Muito obrigado pela resposta, fico muito 

feliz inclusive de receber essa resposta da reitoria. Há uma outra coisa que eu gostaria 

de deixar claro aqui, que a gente sabe que a receita da USP, como o senhor próprio 

deixou claro, vem majoritariamente ICMS, que no caso aqui no Brasil nossa tributação 

é baseada em produtos e serviços, isso na prática é o mais pobre financiando o estudo de 

via de regra quem tem mais condições de entrar na universidade hoje, que são os mais 

ricos. Gostaria de saber se a reitoria tem algum plano para modificar isso? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, o senhor percebeu todo o esforço que nós 

fazemos de diversificar as nossas ações. De fato, nós temos uma vinculação muito forte 

com a receita que a gente recebe da cota-parte de ICMS, eu diria que hoje nós temos, 

dos recursos que entram na Universidade, 85% vêm dessa cota-parte e os outros 15% 

são sempre carimbados, eu citei os nossos convênios que nós temos de pesquisa, os 

convênios de pesquisa que nós temos com a agência de fomento estadual, que é a 

Fapesp, e as federais, CNPq, Capes, Finep e assim por diante. Então esse é o ponto 

fundamental de nós tentarmos aumentar essas demais receitas, que normalmente vêm 

carimbadas, voltadas para atividades já específicas, principalmente pesquisas. 

Um outro ponto importante que eu também tentei explicitar, que nós fazemos, 

estamos ampliando, já falei que este ano já entraram 42% de alunos de escolas 

estaduais, até 2021 serão 50%. E um ponto importante, deputado, não é em média, é em 

todos os cursos, de Medicina, curso de Engenharia, curso de Direito, como também nos 

cursos de licenciatura, é no mínimo 50%. Então nós estamos forçando a diversidade de 

entrada dos alunos e logicamente sempre trabalhando, interagindo mais e oferecendo as 

oportunidades de interações com a sociedade. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Uma coisa que o senhor falou, inclusive 

que não discutiria medidas inconstitucionais como, por exemplo, a cobrança de 

mensalidade, eu acho também um pouco inadequado a gente discutir uma medida 

inconstitucional. Mas, eu gostaria de saber a posição do senhor sobre medidas já 

considerados constitucionais. Deixo aqui até como caráter de sugestão, não é meu papel 

aqui ser gestor de universidade, mas dar uma sugestão e saber a opinião da reitoria em 

relação a, por exemplo, cobrança de estacionamento ou a incentivo da venda de nomes 

de salas, para filantropos muito abonados. Eu queria saber qual é a posição da reitoria 

em relação a esse tipo de medida. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito obrigado pela pergunta, deputado, que vai 

permitir a falar um pouquinho sobre esse tema. A questão de criação de cobrança de 

mensalidades, eu queria deixar, colocar alguns esclarecimentos. Ela é uma decisão da 

sociedade, não é ideológico, nós temos país comunista, a China, que cobra. Até o 

Ensino Médio é totalmente gratuito, a partir do Ensino Médio eles cobram, e cobram 

muito bem; o aluno chinês normalmente tem que fazer até empréstimo bancário. E 

existe país dito capitalista, a Alemanha, que cobrava valor simbólico, e agora a partir de 

setembro vai ser mais simbólica ainda, cobrava acho que 1.000 euros por ano e agora 

vai baixar para 700 ou até menos.  

Então se percebe, porque na Alemanha ou em quase toda a Europa continental, 

os dirigentes, a sociedade acha que quem se beneficia mais da universidade é a 

sociedade, portanto, eles dão oportunidades para todos os alunos, portanto a 

universidade não precisa ser paga. Em outros países, vou citar o Reino Unido, Canadá, 

Estados Unidos, eles acham que o maior beneficiário é o próprio aluno, então eles 

taxam o próprio aluno, ou diretamente pagando a mensalidade ou posteriormente ele 

fazendo alguma contribuição. Então, esse é um ponto importante. 

E outra coisa muito importante, que as mensalidades mesmo sendo de 70 mil 

dólares, como a de Yale, não respondem nem a 10% do orçamento das universidades, 

então não vai ser a finalidade total. Deputado, eu sou oriundo de escola pública, não sei 

se o senhor sabe, eu sou brasileiro por adoção, fiquei vários anos apátrida, então tenho 

um respeito, eu sou brasileiro às vezes até muito fervoroso por causa disso. Eu fui 

originário, sou filho de escola pública, então eu acredito que o grande beneficiário de 

uma escola pública de qualidade, dando-se oportunidade para todos, é a sociedade, 

então eu acho que a sociedade que ganha. O que um desses jovens empreendedores que 
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abriram esses unicórnios geram por uma semana, já paga a anuidade o que se gasta na 

luz o ano todo. Então, eu defendo esse ponto. 

Agora o senhor levantou aspectos que eu acho muito importantes. Nós tivemos 

dificuldades com relação não ao ensino formal, graduação e pós-graduação, nos ensinos 

complementar, MBAs, cursos de extensão, esses cursos estavam sendo colocados em 

dúvidas se também não tinham que ser gratuitos. Esses cursos são uma – agora que foi 

reconhecido pelo Supremo que podem ser cobrados – parte desses cursos que não são 

de cunho social, porque os de cunho social têm que ser gratuitos mesmo, eu não vou 

cobrar o curso de formação de pessoal da Saúde para o Ministério da Saúde, eu vou 

cobrar só o custo, eu não vou ter lucro disso, de poder criar uma nova fonte de receita 

para a Universidade. Sempre, deputado, qualquer coisa, estacionamento como o senhor 

citou, parece óbvio, mas não é óbvio hoje, porque o que nós estamos fazendo – não sei 

se o prefeito está aqui – é primeiro criando condições para que o nosso aluno venha 

utilizando o transporte público, para depois a cobrança de estacionamento ser um 

desmotivador para ele ir com transporte pessoal. E todas essas coisas são complicadas 

de serem feitas imediatamente, mas logicamente essas são ideias válidas e muito bem-

vindas; sugestões são muito bem-aceitas.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Muito obrigado. Uma outra questão que o 

senhor falou, eu até fiquei com uma dúvida, na página 14, inclusive até está afirmado 

aqui que todos os supersalários – vamos chamar assim, que o senhor até tem uma certa 

resistência a essa palavra – são pagos a aposentados. E faço a pergunta de maneira 

muito respeitosa, por favor, eu não quero parecer afrontoso aqui de maneira nenhuma, 

mas o senhor mesmo não está aposentado e recebe um salário acima do teto do 

governador: não é uma contradição? Com a sua apresentação e com a própria postura do 

senhor, que é uma caça aos supersalários. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, mas o que o que eu disse é que os 

supersalários, que realmente são acima de 40 mil reais, são todos para aposentados e são 

pagos mesmo, efetivamente, porque são decisões judiciais e em última instância. Os 

ativos, que eu disse ao senhor, dos que estão ativos, esses valores considerados acima 

do governador, porque nós defendemos aquele instrumento de direito adquirido, variam 

de 14 reais ou 15 reais a cinco mil reais. Então são esses valores. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Então existem. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Existem, nesses valores. Agora tem que tomar 

cuidado também que, por exemplo – aliás, eu tenho até meu holerite aqui, porque eu 

sabia que essa pergunta viria. Eu diria que eu tenho esse valor e já tenho, em função do 

limite estatutário, da Constituição Paulista, eu tenho uma aplicação de um desconto de 

6.836 reais. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O redutor constitucional. Só uma outra 

pergunta, parece que ela é fora do tom, mas não é, justamente sobre essa questão tão 

importante que eu acho que as universidades também enfrentam esse problema. Eu 

gostaria de saber uma opinião da reitoria da USP sobre a reforma da Previdência, que 

inclusive vai vir agora para os estados e municípios, nós vamos aqui inclusive ser 

protagonistas, eu acredito que esta Casa vai inclusive poder dar o exemplo para o resto 

do Brasil de uma reforma ampla e bem feita. Gostaria de saber da reitoria da USP qual a 

opinião do senhor sobre a reforma da Previdência que agora vai vir para os estados e 

municípios. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, meu caro deputado, a pergunta também é 

muito boa. O que nós estamos fazendo, acompanhando através do nosso departamento 

de recursos humanos, é acompanhar o que está sendo discutido em Brasília. Por 

enquanto, ainda o senhor sabe que tem muitas coisas não definidas, inclusive o Projeto 

do relator ainda vai sofrer nas próximas semanas algumas outras alterações. Então eu 

diria que, certamente, assim que nós tivermos um Projeto já definitivo para ir para o 

Plenário do nosso Congresso, aí nós vamos ter condições, o nosso departamento de 

recursos humanos vai ter condições de analisar. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Se puder deixe um apelo do senhor, 

quando essa reforma finalmente chegar aqui, quando chegar e nós vamos ter um texto. 

Eu deixo um apelo então para os reitores das universidades, principalmente da USP, que 

é uma universidade tão importante, dê um parecer e participe do debate com a gente, 

por favor, porque eu acredito que se os senhores têm um problema muito grande, 

justamente com esse modo arcaico que a gente tem de fazer Previdência. Então eu peço, 

por favor, que o senhor participe do debate quando do momento oportuno. 



Verba Editorial Ltda. 

19 

 

Agora só uma última pergunta. Teve uma operação policial deflagrada em 

março, que prendeu um estudante de Filosofia no campus da USP por participação em 

organização criminosa que distribuía materiais de pornografia infantil. E o senhor 

oficiou o secretário de Segurança Pública, evocando a autonomia universitária para se 

opor à presença dos policiais civis no campus. O senhor acredita que o interesse público 

neste caso não deveria mesmo prevalecer frente ao princípio da autonomia 

universitária? Nós estamos tratando de um caso bem emblemático. E, novamente, eu 

faço essa pergunta de maneira muito respeitosa, eu não estou querendo te colocar na 

fogueira, mas eu realmente preciso, acho que é uma oportunidade muito boa para a 

gente esclarecer. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito, deputado, imagina. Só na questão de 

reforma da Previdência, eu queria dizer que hoje quase 20% dos nossos recursos são 

para os aposentados, portanto, para nós interessa muito. 

Mas voltando ao fato da operação policial. Existem, deputado, certos 

comportamentos às vezes não formais. A Universidade é muito grande, não existe uma 

sala de aula do aluno A, do aluno B, o aluno não está numa turma ele está assistindo a 

disciplina A, a disciplina B, em algum lugar. Nós temos um relacionamento muito bom 

com a Secretaria Segurança. Aliás, nós temos – o senhor deve saber – um destacamento 

da PM dentro da Universidade. E com essas ações do destacamento da PM, mais com 

ações de informática, eu tenho aqui um dispositivo que eu posso chamar imediatamente, 

ou se eu estou me sentindo inseguro eu já aviso eles pelo GPS, eles já sabem onde eu 

estou. 

Então, com todos esses informativos, hoje nós reduzimos a zero as ocorrências 

violentas, portanto, a polícia é bem-vinda, e muito bem-vinda dentro do campus. A 

ocorrência de estupros, sequestros, assassinatos: zero. Furto, essas coisas não dá para 

controlar. Agora, se os policiais tivessem ligado para o destacamento que está lá dentro, 

ou avisassem a Guarda Universitária, a prisão desse meliante, dessa pessoa que não dá 

nem para descrevê-la, afinal de contas um pedófilo, seria muito mais fácil. O senhor não 

imagina num prédio que se supõe que o fulano pode estar, e felizmente ele estava 

naquele prédio, os policiais com uma foto buscando a pessoa.  

A situação cria uma insegurança para todo mundo, pessoal armado lá dentro 

procurando fulano de tal. Era tão simples, era tão fácil, mas não foi a nossa polícia, foi 

uma decisão da Polícia Federal, não foi a Secretaria da Justiça, o secretário da Justiça 
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estava seguindo orientação da Polícia Federal. Então é isso, por isso que eu alertei o 

secretário de Segurança, que isto poderia dar problemas. Felizmente, não deu problema 

porque a pessoa se entregou e resolveu o problema rapidamente, mas é este o problema 

num prédio cheio de alunos, sala por sala. E se fosse feito um acordo com a a própria 

PM que está lá dentro, ou avisando a nossa segurança, imediatamente isso seria 

resolvido. Eles teriam ido no local mais fácil. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só uma última ponderação, a gente 

discorda em vários pontos aqui, este último acho que é mais claro para mim das nossas 

discordâncias de visão, mas acho que não é um debate, não cabe a mim ficar aqui 

debatendo e colocar minha opinião, mas só pra fazer um último adendo, até em respeito 

ao meu colega Daniel José, quando o representante do TCE veio aqui, ele deu uma 

corrigida nos dados do Daniel, de que a não se gastava na USP mais de 103% com 

folha, não sei se você lembra disso. E no gráfico apresentado pelo próprio reitor da 

USP, nós temos aqui em 2014 um pico de 106%, inclusive até mais próximo do gráfico 

do Daniel. Eu só gostaria de deixar registrado aqui que o representante do TCE cometeu 

um erro. Então é só isso, muito obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, nós temos um contato direto com o nosso 

Ministério Público de Contas e contínuo, e com o Tribunal de Contas também, nós 

fazemos questão de fornecer todos os dados que foram prestados. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Então eu só deixo uma sugestão para 

aprimorar esse daqui, que é um dado muito importante, e os dados estão divergentes. É 

só isso. Muito obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, próximo 

inscrito sou eu, depois a deputada Carla Morando. Reitor, muito obrigado, 

primeiramente, mais uma vez pela sua vinda, por esse convite. Vou fazer algumas 

perguntas e serei objetivo. 
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Primeiramente: existe algum reitor, ex-reitor, pró-reitor, dirigente ou membro da 

reitoria ligado à Fapesp? Mesma pergunta que eu fiz para a Unesp. Quem são e quais 

são os cargos que exercem na Universidade, por favor? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Nós temos o ex-reitor, Marco Antonio Zago, que 

é conselheiro da Fapesp, representando a Universidade de São Paulo, e no momento ele 

preside o Conselho Superior da Fapesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só ele? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - De ex-reitor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E dirigentes, 

membros da reitoria?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Membros, dirigentes, os outros representantes, 

tem, sim, o professor Ignácio Poveda, que é o superintendente de relações institucionais, 

também é conselheiro da Fapesp e o terceiro conselheiro nosso é uma diretora da Escola 

Politécnica, professora Liedi Bernucci. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - São os três, sim, são os três nós não temos mais 

nenhum outro dirigente da Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Três conselheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Três conselheiros. 

Nos últimos anos a Universidade não conseguiu manter o seu percentual de 75% do 

ICMS para pagamento à folha de funcionários, conforme a recomendação do decreto 

estadual. A Universidade chegou a fazer algum estudo para averiguar se o número de 
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docentes e funcionários administrativos está compatível com o número de alunos 

matriculados?  Acredito até que está ali mostrando.  

Quantos servidores contratados se encontram no quadro de funcionários da 

Universidade? Quanto esses profissionais impactam na folha de pagamento nos 

encargos sociais dos benefícios que integram a verba salarial? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. A questão da recomendação do ICMS 

de 1989 era a remuneração em 75%, depois quando o valor dos aposentados subiu, nós 

tivemos uma outra avaliação que acabou sendo recomendado para 85%, e 85% é o valor 

que nós estamos adotando nos nossos parâmetros de sustentabilidade. Então eu tenho 

esse compromisso de reduzir a folha de pagamento para 85%. Nós reduzimos bastante o 

número de servidores, o senhor viu nos gráficos, foi mais de 20%, e nós fizemos essa 

redução obviamente, utilizando, graças a um plano de mobilidade interna porque, 

logicamente, quando há uma redução, uma demissão voluntária, as demissões não são 

uniformes, são heterogêneas, e você tem que fazer uma demissão, uma mobilidade 

interna, mais de 1.000 funcionários acabaram sendo deslocados de uma função para 

outra.  

O treinamento também teve que ser reforçado para que os funcionários 

pudessem atuar em outras áreas, e a informática, Sr. Deputado, é nossa grande 

ferramenta para reduzir o número de funcionários técnicos-administrativos. No entanto, 

existe um tipo de funcionário, somente os técnicos de laboratórios, que esses são 

difíceis de serem substituídos facilmente. 

A questão, o senhor falou dos servidores contratados, os que não são 

concursados?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Isso, contratados 

que se encontram no quadro. Quantos servidores são? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Hoje devem ser menos de 50, eu não tenho esse 

dado, mas eu posso mandar para o senhor inclusive com nome e o salário que ele 

recebe. São menos de 50 nos nossos 20 mil funcionários. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. E quanto 

aos servidores. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu mando para o senhor por escrito os nomes. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza. 

Quantos servidores participaram do programa de demissão voluntária?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Nós chegamos a alterar, pelos gráficos que o 

senhor viu, mais de três mil servidores. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor não acha 

que a redução dos funcionários foi ínfima em relação à verba publicada na utilizada da 

dispensa de cerca de 600 milhões? Qual foi o estudo para executar o plano de demissão 

voluntária?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O nosso estudo de demissão voluntária, Sr. 

Deputado, foi um estudo de longo prazo, demorou quase um ano de estudo e os 

resultados superaram as expectativas, nós esperávamos ter o retorno em 20 meses, 

acabamos tendo o retorno em 18 e 17 meses, e foi utilizado depois como modelo pelo 

governo federal para usar na Petrobras. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O PDV foi 

concedido para funcionários que estavam na iminência de se aposentar? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, eles não podiam, esses não podiam entrar, 

foi feito para os funcionários que ainda tinham um período, eu não me lembro se foi de 

dois ou cinco anos antes de se aposentar, então teve esse período de carência, não era, 

os que estavam na iminência não poderiam. E era mais interessante, era mais motivante 

por funcionários com vários anos de casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Essa escolha da 

faixa dos funcionários vocês tomaram de que forma? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Qual faixa o senhor quer dizer? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A faixa de cinco 

anos, de três anos para se aposentar. Como foi essa?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu posso mandar isso em detalhe do estudo para 

o senhor também, porque isso aqui foi feito logo em 2015, eu não tenho esses detalhes. 

Se o senhor quiser posso pedir para o pessoal, mais respostas eu posso enviar para o 

senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode ser, por 

gentileza. Alguma dessas pessoas que participaram do PDV foi recontratada para 

alguma função, alguma das fundações ou se encontra trabalhando de forma 

comissionada na Universidade. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, que eu saiba nenhum. Nenhum desses, 

quem saiu pelo PDV não retornou, que eu saiba não. Deve ter, Sr. Deputado, nós temos 

funcionários que são docentes e o PDV só foi de funcionários, pode ser que alguém 

continuou como docente, isso pode ter acontecido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então não entrou 

no plano de demissão. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Ele entrou, ele se demitiu como funcionário, 

porque tem dois, como é ensino, o funcionário pode acumular cargo de funcionário e 

cargo de ensino como tempo parcial. Então isso pode ter acontecido, mas não sei 

também se isso aconteceu. Acho que também não sei se isso aconteceu. Nós temos 

médicos que são médicos do Hospital Universitário que são docentes, nossos tempos 

parciais. Pode ser que algum deles tenha se aposentado como funcionário e depois 

mantido como professor. Eu estou achando que não porque, da área da Saúde, que são a 

maioria, eles não puderam entrar no segundo e terceiro PDV. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Existem 

funcionários acumulando cargo, emprego ou função na própria Universidade ou nas 

fundações vinculadas à USP? O Tribunal de Contas apurou em 2013 a 

incompatibilidade de horários de funcionários que acumulam cargos na Universidade e 



Verba Editorial Ltda. 

25 

 

nas fundações. Na FUSP, em 2013, o Tribunal de Contas apurou a existência de dois 

funcionários acumulando cargos em horários incompatíveis; e na FCTH, em 2013, o 

Tribunal de Contas apurou um profissional docente contratado acumulando cargo em 

horário incompatível na USP. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, as fundações que o senhor citou são todas 

de caráter privado, a única fundação que é da USP mesmo é a Fuvest, as outras 

fundações, inclusive a FUSP, são de caráter privado. Esses dados eu não teria. Eu estou 

achando, bem, eu posso verificar esses dados do Tribunal de Contas também e levantar 

para o senhor, mas são dados muito pontuais, eu estou achando um tanto quanto 

estranho porque, como eu lhe disse, um funcionário pode ter atividade docente, isso é 

permitido. O funcionário de qualquer órgão, funcionário do Estado, do DAEE, por 

exemplo, pode ser docente da Universidade São Paulo. Aliás, existem funcionários do 

DAEE que são docentes tempo parciais na Universidade. Um funcionário do Judiciário, 

um juiz, um promotor, pode ser docente da Universidade, dentro dessa lógica da 

legislação, aliás nós temos dois ministros do Supremo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Existe algum 

pesquisador acumulando cargos? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Nós não temos a carreira de pesquisador, 

deputado, nós temos docentes e funcionários. A carreira de pesquisador nós tínhamos, 

na década de 1980 ela foi suprimida. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Podemos 

continuar? Em relação às diárias, o representante do Tribunal de Contas deixou claro 

que todas as despesas relativas às pesquisas são integralmente custeadas pela Fapesp, 

incluindo as despesas de viagem. Por que no site da transparência é comum encontrar 

diárias lançadas com viagens internacionais para pesquisa? Eu estou aqui com uma lista. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou até passar 

depois. Eu só vou ler primeiro, depois já passo. Como o senhor explica duas diárias 
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lançadas, onde os beneficiários saíram do Aeroporto de Guarulhos-São Paulo com 

destino a Salamanca-Espanha para assistir a uma palestra com retorno no mesmo dia se 

a viagem de ida e volta totaliza 29 horas de voo? Tem aqui, foi lançado, José Horácio de 

Almeida foi para a Espanha-Salamanca no dia 16/7 e voltou no mesmo dia 16/7, gastou 

1.066 reais, depois ele aparece novamente, na qual ele foi novamente para Salamanca 

dia 17, um dia depois, e retornou dia 19, gastou 3.069.  

Eu vou passar para o senhor, claro que acredito que o senhor irá fazer um 

levantamento, não vai saber responder de pronto. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sem dúvida, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas sendo 

verdade, como está no site transparência de vocês, o senhor concorda com esse 

pagamento? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu prezado deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Que medidas o 

senhor irá tomar como reitor da USP, caso isso seja verdade?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu estou até, tenho que tomar muito cuidado 

nessa questão das diárias internacionais, porque quando o recurso entra na USP e nós 

temos que pagar a diária porque é um recurso de pesquisa, aí aparece como recurso que 

saiu da tesouraria, porém veio através de algum projeto. Por exemplo, nós temos aqui 

vários colegas nossos que têm projetos internacionais, principalmente quando vêm de 

recursos internacionais, o dinheiro entra na USP e nós pagamos as diárias. 

Neste caso particular, eu estou achando que deve haver erro de lançamento, ele 

deve ter pedido três diárias, e em vez de sair uma diária paga por um projeto – desculpa, 

eu estou fazendo uma suposição – propôs duas diárias pagas por outro projeto, eu estou 

achando que é isso. Ele foi três dias, um dia pago por um projeto A, os dois dias pagos 

pelo projeto B, mas eu vou ver. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria que o 

senhor pudesse – nesse eu peguei um caso específico –, se V. Exa. pudesse enviar todas 

as notas dessa pessoa. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Da viagem, o 

custeio, por gentileza, notas fiscais que foram entregues a USP para poder fazer esse 

lançamento. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Nós, se é recurso USP, que eu tenho dúvida 

nesse caso, se é recurso USP não tem, ele recebe a diária, e como as diárias não são 

muito altas, ele recebe a diária e tem que retornar apenas a comprovação que foi, viajou 

e executou o que tinha que executar. Normalmente com recursos USP as diárias são 

pagas para quem faz atividade administrativa, e quem vai para uma reunião 

representando a Universidade, não participando de um evento científico, de um evento 

acadêmico. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Em 2007 

foi realizado um contrato de prestação de serviços médicos, o qual foi prorrogado 

através de aditivos contratuais, prorrogações, até o exercício de 2011 no valor de 831 

mil reais com a Unimed para alunos e seus dependentes e docentes do curso de 

Engenharia de Lorena. O Tribunal de Contas julgou o referido contrato e seus aditivos 

irregulares por falta de motivação. O contrato – até mesmo eu estou com ele aqui – diz 

que,  um foi um contrato feito com a Unimed, e diz: contratação de empresas 

prestadoras de assistência médica na cidade Lorena; dizendo a prestação de atendimento 

médico ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliares de diagnóstico, tratamento a 

servidores docentes e não docentes, e alunos – isso me chamou a atenção – vinculados à 

Escola de Engenharia de Lorena e seus respectivos dependentes. Então é o aluno, se 

tiver filho, é o filho. 

Eu gostaria de ouvir do senhor se foi tomada alguma medida de ressarcimento 

desse valor, quais foram e se há outros alunos de outros cursos favorecidos com a 

assistência médica custeada pela Universidade? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Como nós temos o Hospital Universitário e os 

nossos alunos frequentam, nós tínhamos no passado a preocupação também de dar 

assistência aos alunos, não aos seus dependentes. Os dependentes seriam dos 

funcionários e dos docentes, essa redação está bem esquisita. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É do Tribunal de 

Contas. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Quando o Tribunal de Contas em 2000 e – eu 

não era reitor nessa época – em 2010, 2011 fez essas críticas, nós eliminamos nos 

contratos seguintes os alunos, nós acatamos a decisão do Tribunal de Contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi acatada. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Foi acatada a decisão do Tribunal de Contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Agora a questão dos alunos ou a origem desse 

caso é que, como aqui em São Paulo eles tinham hospital à disposição, nos campi do 

interior, principalmente no campus como de Lorena, que é um campus novo, nós 

assumimos Lorena em 2006, então criou-se esse tipo de dado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - No dia 27 o juiz 

da 15ª Vara da Fazenda condenou um professor titular da USP por improbidade 

administrativa e enriquecimento ilícito, por ter se apropriado de um aparelho adquirido 

pela Fapesp, pelo valor de 134 mil, e doado para a USP para fazer pesquisa sobre efeitos 

de lipoaspiração em mulheres de 20 a 35 anos. Nesse processo ficou comprovado que o 

aparelho nunca esteve nas dependências da Universidade e após aquisição foi levado 

diretamente para o consultório do professor, que utilizou do aparelho para realizar 

exames particulares de 200 reais a 240 reais por consulta.  

Existe um inventário de todos os bens adquiridos pela Universidade e se eles 

estão devidamente patrimoniados? Se for feita uma investigação no próprio local o 

senhor garante que todos os bens serão localizados? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, senhor. Todos os bens adquiridos em 

pesquisa, acabando a pesquisa normalmente as agências de fomento doam para a 

Universidade. Então, acabada a pesquisa o equipamento do meu projeto normalmente é 

doado para a Universidade e aí recebe o patrimônio. Então esse controle nós temos. 

E nesse caso particular, Sr. Deputado, quem iniciou a denúncia foi a própria 

Universidade, que percebeu que a pesquisa não estava sendo conduzida dentro das 

próprias instalações, foi a própria. Se não me engano, esse caso é do professor Lancha?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Isso. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então foi a própria Escola de Educação Física e 

Esporte que começou o processo, nós começamos o processo. Agora, essa decisão do 

juiz ainda não é final. Eu sei que o docente recorreu. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Recorreu e... 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Tem logicamente também um processo interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O professor da 

USP é condenado por uso de equipamento. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu sei, mas ele recorreu e nós estamos também 

com um processo interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deixa-me te fazer 

uma pergunta. Em relação ao aparelho que o professor se apropriou: quais medidas 

administrativas foram tomadas? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Ele está respondendo a um processo interno da 

USP, também. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas que medida a 

USP tomou? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - O processo, Sr. Deputado, ele tem, pode chegar 

até a demissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Na esfera penal foi 

comunicada a polícia, fizeram boletim? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O processo foi iniciado pela Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O fato ensejaria a 

perda do cargo do professor? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Pode, nós temos uma sindicância, se a 

sindicância confirmar que existem indícios fortes nós abrimos um processo 

administrativo. No processo administrativo o docente tem todo o direito, vai com seu 

advogado, tem toda a sua defesa. O que eu quero chamar a atenção é que a Universidade 

de São Paulo não é um Estado dentro do Estado. A comissão de sindicância não tem 

direito a pedir contas bancárias, acompanhar telefone, essas coisas nós não temos. 

Normalmente nós temos um intercâmbio com a polícia, se a polícia conseguir decidir, 

conseguir levantar fatos que confirmem certo comportamento não recomendável, aí se 

tomam as devidas decisões.  Eu diria que isso acontece de uma forma normal em 

relação aos docentes, em relação aos funcionários técnico-administrativos e em relação 

aos próprios alunos. Aliás como o deputado estava levantando no começo, a primeira 

pergunta que ele fez. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em 2011, a 

Universidade adquiriu três imóveis, sendo dois conjuntos comerciais pelo valor de 3,6 

milhões e um estacionamento com 40 vagas totalizando a quantia de 35,4 milhões. Na 

época da aquisição desses imóveis havia uma empresa privada instalada no local, a 

Avipam Turismo e Tecnologia, onde não foram divulgadas informações sobre a 

mudança de endereço dessa empresa.  

A USP foi alvo de questionamento pelo deputado Giannazi por considerar 

compra superfaturada. Qual foi a finalidade da aquisição desses imóveis? Atualmente, 

quem está ocupando os locais? Existe retorno financeiro para a Universidade advindo 
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desses imóveis? Nos últimos oito anos quantos imóveis foram adquiridos pela 

Universidade e quem é responsável pela avaliação dos imóveis? Qual foi a resposta que 

a USP deu naquela época?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Esses imóveis eu estou achando que eram 

aqueles do conjunto, do cento empresarial. Perfeito. Esses imóveis eram da Fapesp, 

então foram adquiridos da Fapesp. A USP adquiriu naquela época da Fapesp, mas 

depois com a crise financeira nós reduzimos quase três mil funcionários, então a própria 

reitoria reduziu pela metade seu tamanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu quero só 

entender uma coisa, exemplo, se a Fapesp ela sede obviamente para a USP, para que, o 

espaço para fazer pesquisas, enfim: para que a USP compra esse imóvel? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Desculpa, a Fapesp tinha alugado, eram imóveis 

que a Fapesp utilizava como recurso, como obter recursos adicionais. A USP adquiriu 

esse imóvel e inclusive, por um período, uma parte da parte administrativa da USP ficou 

lá por um período. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem está 

ocupando agora? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Depois que eu assumi, nós esvaziamos o imóvel 

estamos colocando em licitação, já teve uma licitação vazia, nós vamos continuar, nós 

não queremos ficar com esses imóveis. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem o valor que 

hoje está anunciado ele? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não sei lhe dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não. Então não 

houve retorno financeiro desse imóvel? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, foi utilizado por um período, aí nós 

começamos a reduzir, a própria reitoria se tornou metade do tamanho que ela tinha no 

passado, então não tinha necessidade de ter, além do seu prédio atual, reforço de prédios 

externos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E nesses oito anos, 

quantos imóveis foram adquiridos pela Universidade? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Tirando esses últimos imóveis da Fapesp, que era 

esse daqui e mais um terreno em que ia ser construído, mais nada. No último, 

certamente nos últimos cinco anos nenhum imóvel foi adquirido.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. As 

fundações que por definição não têm fins lucrativos, estão isentas de imposto, 

dispensadas de licitação, possuem diversas finalidades, dentre uma delas captar recursos 

externos para Universidade. Por que a USP no exercício de 2013 realizou repasse de 

verba pública através de convênios para a FUSP? E não deveria ser o contrário, a FUSP 

repassar verbas de arrecadação para a USP? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sr. Deputado, nós na Universidade de São Paulo, 

desde a criação da primeira fundação em 1971-72, a decisão da Universidade foi jamais 

repassar recursos da Universidade para fundações, e, sim, ao contrário. Esse caso de 

2013, provavelmente o recurso que ia para a fundação, por alguma razão, foi – recurso 

externo – repassado pelo Tesouro e a USP acertou, deve ser isso, mas também nós 

vamos verificar e retornar. Eu digo ao senhor, afirma ao senhor que a Universidade de 

São Paulo não passa nenhum centavo para nenhuma das suas fundações, nem mesmo 

para a Fuvest, que é uma fundação da própria Universidade. Nós não passamos nenhum 

recurso, pelo contrário, todas as fundações de forma direta ou indireta dão apoio para a 

nossa Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É de praxe essa 

fundação contratar empresas prestadora de serviço em cujo quadro societário constem 

funcionários e familiares de funcionários da USP? Segundo uma reportagem, foram 

encontradas 12 empresas ligadas a professores e pesquisadores da USP cujos contratos 
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somam 2,3 milhões. Dentre esses contratos aparece uma empresa no nome da mulher do 

ex-diretor da fundação, da quantia de 12 milhões e da sua filha no valor de 546 milhões, 

além dos contratos com duas secretárias.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu digo que não é rotina isso, esse caso 

particular, quando houve essa denúncia ela foi acompanhada pelo Ministério Público e 

foi acompanhada internamente pela Universidade, e também teve um processo dentro da 

própria fundação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E o que aconteceu 

com os recursos, foram devolvidos? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Os recursos, eu vou verificar, mas eu acredito 

que não houve a constatação de danos para a Universidade, eu estou falando sob o ponto 

de vista da Universidade, não houve a constatação de danos para a Universidade, mas eu 

levanto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só para a 

sociedade. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Se houve para a sociedade o Ministério Público 

está cuidando. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Só gostaria de checar 

o quanto tempo foi utilizado até agora. É que no meu relógio constam dez minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Seis e trinta e oito, 

mas é a última pergunta também agora. Quem está fazendo é até ele, eu deixei para ser 

bem justo. Quantos assistentes jurídicos – é última pergunta também, deputado Daniel 

José – não concursados possuem, no quadro de funcionários da USP? Ah, você já está 

ali, quantos são concursados. Existe algum procurador lotado em alguma fundação? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Procurador nosso? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, mas as fundações não têm funcionários da 

USP, nem a Fuvest tem funcionário da USP, ela tem seus próprios funcionários. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só estou fazendo 

uma pergunta. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eventualmente, deputado, pode ser que algum 

procurador que se afastou da USP para trabalhar numa fundação, mas funcionário USP 

não tem em nenhuma das fundações.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Gostaria só de fazer 

uma sugestão para as próximas reuniões de deixar um cronômetro na tela rodando todas 

as vezes que os deputados fizerem as perguntas. Obrigado.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas eu queria agradecer ao deputado 

Wellington, ele fez perguntas muito específicas e eu confesso que esses dados 

específicos eu não tenho, eu vou listar, acho que está tudo listado, deputado, vamos o 

mais rápido possível passar para o senhor esses detalhes. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Gostaria 

que essa solicitação, deputado Daniel José, tenha que se fazer para a Presidência da 

Assembleia, porque eu não acredito que aqui, infelizmente aqui os processos não estão 

tão avançados na tecnologia aqui que permita isso, em relação a... 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Essa projeção vem da 

internet, que tem vários sites com cronômetros, eu não vejo nenhuma dificuldade 

tecnológica para a gente projetar o tempo que cada um está usando na tela.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Depois nós iremos 

então perguntar ao secretariado se é possível, por mim não há problema nenhum. 

Perfeito? Próxima pergunta, deputada Carla Morando. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia reitor, Dr. Vahan Agopyan, e 

a todos os presentes, deputados, deputadas, aqui nesta Comissão. Em primeiro eu 

gostaria de agradecer a presença para poder esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas. 

Esta CPI é justamente para a gente poder ter uma transparência, que é a função de um 

deputado, mostrar e fiscalizar o serviço que é gasto com dinheiro público. Então nós 

estamos aqui somente para poder colocar em prática o porquê nós estamos, uma das 

nossas funções. 

Então dizer que uma das coisas que eu gostaria de começar a minha explanação, 

seria dizer que no site de transparência da USP, dessa autarquia, ele é um site 

individualizado e que dificulta muito a pesquisa de dados para a gente poder juntar aos 

processos. Então, se puderem fazer alguma coisa mais transparente, mais objetiva, mais 

concreta e mais completa de uma maneira geral seria bastante importante, porque isso 

traria uma transparência maior, seria mais fácil, as pessoas poderiam ter um acesso 

melhor. 

Quanto às perguntas, então a primeira é no processo do Tribunal de Contas 

146906/2013 assinado pelo Dr. Thiago Pinheiro, do Ministério Público de Contas, que 

trata-se da decisão datada do dia 16/08 de 2016, que julgou irregular o recurso ordinário 

da USP e a prestação de contas de balanço do exercício de 2013, impondo a aplicação 

de multa individual ao reitor e ao vice-reitor da USP pelos pagamentos de proventos 

acima do limite constitucional. Em 2011 já havia sido determinada imediata 

readequação. O artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, na redação da Emenda 

constitucional 41 de 2003: é expresso incluir as vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza para fins de limitação dos ganhos ao teto remuneratório do serviço público. O 

que o senhor tem a nos informar sobre essa questão? Por que a USP segue na 

reincidência e continua praticando essa conduta? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado, deputada Carla Morando, muito 

obrigado pelas suas sugestões inclusive o nosso site da transparência está ligado à 

superintendência de comunicação social, o superintendente está presente, ele certamente 

já vai providenciar as melhorias que a senhora que, e logicamente mais sugestões são 

sempre bem-vindas. 

A questão do processo do Tribunal de Contas ou do Ministério Público de 

Contas é aquele que eu falei. Nós temos essa divergência, nós achamos que direito 

adquirido é um instrumento que a Justiça respeita, e defendemos isso dentro do Tribunal 
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de Contas. Quer dizer, quando chegar na última instância aí nós cumprimos o que o 

Tribunal mandou. Por isso que nós temos já vários colegas aposentados que tiveram 

cortes nos seus salários. Obviamente, deputada, eu vou ser sincero, isso vai ser um 

passivo no futuro. Obviamente, esses meus colegas vão se sentir prejudicados. E o 

assunto ainda é tão complexo, que ainda esta semana passada tinha uma liminar 

solicitada pelo Ministério Público de Contas, então a Justiça retirou a liminar. 

Então, o assunto está em debate, mas nós, como USP, órgão do Estado, nós não 

vamos judicializar e ir contra o Estado. Nós obedecemos, nós recorremos sempre ao 

próprio Tribunal de Contas. Se perdemos na última instância do Tribunal, que é o 

Plenário, cumprimos. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, mas o senhor acha que seria justo 

um funcionário que recebia acima do limite ter o direito adquirido? O que no caso, 

acima do limite seriam as diárias ou alguma coisa que ele fez extraordinária, já que ele 

foi, e se aposentou, ele não estaria mais fazendo esse tipo de atividade, então não seria 

um direito adquirido, já que ele não estaria mais realizando. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito boa a pergunta, deputada, é que quando eu 

digo acima do limite, é acima do limite era um direito adquirido antes da legislação de 

2003, por isso que estou falando que pega as pessoas velhas, pega as pessoas de idade, 

antes de 2003. Então antes de 2003, se esse funcionário técnico-administrativo ou 

docente teve alguns acréscimos legais, oficiais, por exemplo, algum cargo que ocupou, 

incorporou, essas coisas, é isso que nós estamos falando, não estou falando de coisas 

posteriores a 2003. E nem estamos falando de questão de diárias ou questão de algumas 

vantagens pessoais. Não é vantagem pessoal, é o que ele conseguiu legalmente antes de 

2013. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - De acordo com as matérias veiculadas 

na imprensa e representação do Ministério Público de Contas, servidores concursados 

de alto escalão da USP lotados no interior do Estado, que trabalham regularmente na 

capital paulista, têm recebido valores de diárias, o que estaria em desacordo com o 

artigo 9º do decreto 48.292 de 2003. Em 2017 a soma de despesas realizadas na forma 

de diárias nos moldes expostos atingiu a cifra de 535.840, no caso da USP. Pelo 

exposto, o senhor tem ciência do pagamento dessas diárias pagas de forma irregular? Eu 
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tenho aqui inclusive um processo do Ministério Público de Contas que fala dos valores 

pagos, inclusive ao ex-reitor Marco Antonio Zago, diárias para viagens do campus da 

USP em São Paulo para desenvolver atividades de reitor: 89.723 reais. Se ele é o reitor, 

e ele está aqui na USP, por que ele recebe essa diária, já que ele estaria 

permanentemente aqui?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. É aquilo que eu tentei, talvez eu não 

tenha sido muito claro. Marco Antonio Zago, posso citar hoje vou citar meu vice-reitor 

que está aí, o Hernandes. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O nome está aqui, Antonio Carlos 

Hernandes. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Ele é vice-reitor, hoje ele é vice-reitor. Então, 

como vice-reitor, os pró-reitores ainda ficam três dias, dois dias, três, quatro dias no 

máximo, mas o vice-reitor tem que ficar os cinco dias, não tem jeito. Só que ele 

continua professor do Instituto de Física de São Carlos, o laboratório dele que não é 

modesto, o laboratório enorme que ele tem lá, ele é um grande pesquisador na área de 

Física Experimental, está lá. Os alunos dele estão lá, ele continua com orientandos, ele 

tem que voltar para São Carlos. Não é porque ele é vice-reitor, que fala: “Vou pegar 

minha família, vou para São Paulo, durante quatro anos sou vice-reitor e tchau São 

Carlos”. Não é isso ele continua um docente de São Carlos, ele tem obrigações em São 

Carlos. Tem sextas-feiras que não fica na reitoria. Eu não posso criticá-lo, porque ele 

tem algumas obrigações, alguma aula que ele tem que dar, que ele não pode deixar para 

sábado.  

Então, é por isso que a Universidade adotou diárias. Então, se ele ficar quatro 

dias recebe quatro diárias, se ele dormir cinco noites em São Paulo recebe cinco noites, 

se ele ficar três dias ele recebe três diárias. Agora, se houver sugestões de outro 

mecanismo que não o prejudique. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas ele pode 

receber diária contínua? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Ele recebe nos dias em que ele fica.  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Seria até 120 dias de diárias pelo 

decreto. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Isso que o decreto não inclui a USP, as 

universidades. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, por se tratar de uma autarquia, 

eu tenho que discordar porque dentro dessa lei 48.292, ela inclui autarquias, e a USP eu 

acredito que ela esteja como uma autarquia, não? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Autarquia de caráter especial com autonomia, 

mas agora... 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mas não seria justo, desculpa, eu 

acredito que o Sr. Antonio Carlos Hernandes seja grande pesquisador, parabenizo 

também por isso, eu acho que é muito importante, mas não é cabível uma pessoa 

receber em duas funções já que ela consegue somente exercer uma. Ou ela está cinco 

dias aqui ou ela está cinco dias lá, ou ela é professor cinco dias lá ou ela não pode estar 

ao mesmo tempo em dois locais. Então, assim, não dá para acumular funções, não dá 

para receber por ir e voltar por conta de ter um outro trabalho, já que empresas privadas 

ou você se muda para o lugar, ele vai te pagar a sua residência, sem nenhum problema, 

mas você fica disponível para essa função, e não dá para você levar a sua e a outra 

particular junto. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Deputada, a senhora fez uma colocação muito 

boa, realmente isso justifica que a Universidade não é uma empresa, porque você não 

vai desligar o professor Hernandes porque ele está em São Paulo, ele continua 

pesquisador, ele continua fazendo com que o laboratório funcione. 

Quero dizer, a Universidade, o dirigente da Universidade não é um 

administrador exclusivo, ele continua professor, ele continua com as suas orientações. 

Eu só deixei de orientar agora, como reitor, porque agora reitor não vou ter tempo 

nenhum, mas até seis meses atrás eu também orientava, ainda orientava, eu conseguia 

orientar. Então, é uma característica, um perfil diferente. Agora, existem possibilidades, 
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quer dizer, só dirige a USP quem é da capital. Isso é péssimo para a Universidade, isso 

seria ruim, quer dizer, nós estamos com quase... 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não precisa ser necessariamente da 

capital, mas que a pessoa se destine a fazer somente isso e se comprometa a receber 

uma diária aqui, uma residência aqui ao invés de ficar com essa. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Deputada, se a senhora perguntar para qualquer 

um desses que estão no interior se eles querem deixar de fazer essa função docente e vir 

ser administrativo, aí não teria ninguém para ajudar. Porque ele vai voltar daqui a três 

anos para São Carlos. Ele continua, não pode desligar. O professor Carlotti, que é de 

Ribeirão Preto, neurocirurgião, professor de neurocirurgia, daqui a três anos ele vai ter 

que voltar para lá. Então ele não pode desligar, fechar o laboratório dele, falar: “Eu 

passo meu cargo para fulano de tal ou a fulana e eu vou largar”. 

Então, a Universidade tem essa peculiaridade, uma Universidade multicampi 

como a USP e a Unesp, nossa coirmã – a Unesp é pior ainda, a Unesp é mais espalhada, 

nós permanecemos mais da metade das atividades aqui na capital, a Unesp é pior. Aliás 

da Unesp não tem ninguém da capital na gestão, se não me engano, se não me engano 

não tem ninguém da capital. Ela tem duas unidades na capital aqui pequenas. Esse é o 

nosso perfil, agora, aceitamos sugestões que permitam que esses docentes venham. 

Porque se eu falar: “Olha, você vem, mas vai ter, só vai gastar”, acho que daí não 

consigo atrair ninguém do interior para vir para a capital. Se eu falar para ele: “Olha, 

você vem, larga o que você está fazendo, fecha”. Daí a três anos ele não pode mais 

voltar ao laboratório. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Na verdade, a questão não é fechar, 

mas dar-se um jeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ele não deveria 

vir, não deveria aceitar aquele cargo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Exato. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Aí ficaria só da capital. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Um salário de 67 mil, no caso do Dr. 

Carlotti, 67.543,47 reais não é uma coisa cabível dentro de uma realidade hoje. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O Carlotti deve ter diárias do exterior, neste valor 

deve ter diárias do exterior. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - É o que foi passado pelo Ministério 

Público de Contas. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Deve ter diárias do exterior. Quando a senhora vê 

diárias, valores um pouco altos, normalmente uma pessoa que tem atividade, ele é pró-

reitor, os pró-reitores viajam muito para o exterior também. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria que o 

senhor pudesse apresentar de todos os que forem citados, por gentileza, dos que a 

deputada está citando. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Dos que têm cargo? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Isso. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Acho que é justo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Todos os funcionários que são lotados 

no interior e que fazem as atividades extras aqui em São Paulo e recebem diárias, é 

praticamente diárias, sem nenhum limite de tempo, se o senhor puder encaminhar 

porque no site realmente nós não conseguimos buscar os dados por conta desse 

complicado que eu já disse. E isso não é uma coisa que só eu reclamo, até o Ministério 

Público também diz que as contas no site transparência de vocês são bastante 

complicadas e são exaustivas para se buscar. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Então, deixa-me ver se entendi. Eu vou fazer 

uma listagem dos colegas que ocupam cargos na gestão – não é?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Que acumulam cargos, que são 

lotados no interior e que recebem diárias. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - E que têm cargos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Cargos com altos 

salários altos. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito, que tenham um número grande de 

diárias. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, e se forem diárias também fora 

do País, que tenham essa comprovação, por favor. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, perfeito. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu tenho tempo ainda? Cinco minutos.  

Eu gostaria também, sobre a CPI, foram apresentados diversos julgados do 

Tribunal de Contas, irregularidades em alguns exercícios pelo pagamento dos proventos 

acima do teto, principalmente no que se refere ao almoxarifado. O almoxarifado de 

várias faculdades da USP: por que isso ocorre? Na verdade, tem uma conta que foi 

liberada para pagamento de almoxarifado acima do teto, e foi julgado. E seria o caso de 

as pessoas devolverem esse valor acima. Porém, o Tribunal de Contas liberou o 

pagamento pelos funcionários do almoxarifado e a multa recaiu sobre o reitor e o vice-

reitor. Por que isso acontece? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - A Dra. Adriana está me falando que devem ter 

contas do interior. Nós vamos verificar. A senhora lembra de que ano que foi isso, ou a 

senhora tem esse dado? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O ano? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Porque eu estou achando muito estranho 

almoxarifado. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu vou pegar. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Talvez. Não, tudo bem. Nós vamos levantar isso 

com detalhe e passamos para a senhora. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Por favor. Quanto às minhas perguntas 

– você quer fazer outra? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É só em relação a 

assistentes jurídicos não concursados. Quantos funcionários que você tem de assistentes 

jurídicos não concursados? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O senhor está dizendo procuradores. Nós temos 

52 procuradores, quatro procuradores são comissionados. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quatro são 

comissionados. E há quantos anos eles estão? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Estão há poucos anos, recentes.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Há mais de dez 

anos? 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Estão na minha gestão. Novos só dois, e dois 

mais antigos. Dois novos e dois mais antigos, há mais de dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas esses dois 

novos, há quanto tempo, há quantos anos que eles estão, os novos? Dois anos na gestão 

do senhor.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - E dois estão há mais tempo. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então dos 52, por enquanto, porque dois 

prestaram concurso, deve sair logo, logo, daqui a algumas semanas. Então desses 52, 

quatro são comissionados. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E agora, só para terminar, na verdade 

não é um questionamento, e sim uma questão que sempre eu tive e acho que é uma 

pergunta que muitas pessoas fazem. Quanto à inclusão de grupos raciais da cota de 25% 

dos alunos. Não seria mais coerente essa cota buscar, se basear em nível 

socioeconômico ao invés de raça, cor, porque, a meu ver, a maneira como se é colocada 

a cota é uma maneira preconceituosa, e as pessoas, independentemente de cor e raça, 

todas têm a mesma capacidade intelectual. Eu só queria entender por que seria para 

pretos, pardos, indígenas, e não para a questão socioeconômica dessas pessoas, 

independentemente de cor. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Acho que essa pergunta veio bem a calhar, 

porque nós temos reservas e vagas para ingressantes que vieram das escolas públicas – 

isso é uma coisa importante –, e dentre elas também temos reservas para pretos, pardos 

e indígenas, que foi até uma solicitação da sociedade, foi uma demanda que começou 

inclusive na esfera federal com as universidades federais. Nós estamos acatando um 

anseio da sociedade. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O senhor não acha preconceituoso 

isso? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - A deputada tem logicamente o seu ponto de 

vista, mas com isso nós estamos tentando seguir uma orientação que é política mas 

também é uma orientação da sociedade. É isso, deputada. Agora, o que eu chamei a 

atenção – é um ponto importante – que hoje nós então conseguimos em 2019 25%, é um 

número muito importante, apesar de bem menos do que a discussão da sociedade, e um 

terço desses jovens não procurou utilizar as vagas destinadas a pretos, pardos e 
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indígenas. Este é um ponto fundamental, deputada, é para nós refletirmos, para nós 

prestarmos atenção. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só um aparte. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pode falar. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu acho que esse argumento corrobora 

com a sua questão, seu questionamento. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bem, mas era isso. Muito obrigada, 

Dr. Vahan. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu que agradeço, deputada, e logicamente nós 

fizemos uma lista, vão passar para a senhora todas as informações o mais rápido 

possível. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próximo inscrito, 

deputado Daniel José. Deputado, está no Regimento aqui, eu peça até para o senhor, por 

gentileza, as deputadas e deputados deverão comparecer às sessões plenárias bem como 

nas sessões de Comissão permanente parlamentares, decentemente trajados, vestidos os 

parlamentares do sexo masculino de terno e gravata. Peço para o senhor colocar a 

gravata, por favor. Só para poder.  

 

(Fala fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, você 

quer trocar? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Poderia ter avisado em outro momento.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu reparei agora, 

deputado, peço desculpas. Eu acho que eu não precisava avisar também certas coisas, 

está no Regimento, mas vamos lá. Deputado Caio França, então é isso? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Se a gente puder trocar de ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ou então eu 

suspendo os trabalhos. Quer que eu suspenda? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, por favor, se puder ele vai na minha 

frente, eu vou depois. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Caio 

França, por gentileza, com a palavra. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Bem, primeiramente saudar o reitor Vahan, 

que, sem dúvida, como já imaginávamos, foi muito bem aqui na sua exposição.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eu gostaria, primeiro, reitor, de tirar algumas 

dúvidas, e eu fiz um questionamento muito parecido ao reitor da Unesp também. Se 

existe algum estudo já de repactuação com relação ao valor hoje repassado para as 

universidades? Eu sei que a USP tem mais, até porque, obviamente, além de ser mais 

antiga é a que tem mais alunos, a Unesp, já ouvi alguns professores falarem nesse 

assunto. Existe algum estudo dentro do Conselho das universidades que avaliem uma 

cota por aluno para que possa fazer o repasse, alguma coisa nesse sentido? Ou esse 

valor iria fixado e não tem discussão sobre isso. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não está tendo discussões nos últimos anos, 

deputado Caio França, mas a sua pergunta logicamente é muito pertinente, porque as 

variáveis são outras. Por exemplo, a nossa coirmã Unesp tem, ela é multicampi mesmo, 

a USP já tem oito campus, a Unicamp é centralizada em Limeira e em Campinas, e tem 
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uma unidade em Piracicaba. Nós temos peculiaridades diferentes, e conforme a leitura 

que se faz, a distribuição poderia ser diferente. 

É uma discussão que por enquanto não está sendo cogitada. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Eu considero muito importante o 

número que o senhor trouxe em relação aos alunos vindos de escolas públicas, o senhor 

colocou que nesse ano, salvo engano. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - São 42. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - São 42% vindos de escola pública. Eu queria 

saber sobre a evasão dos alunos, se esse número é considerável. Qual é esse número e se 

ele, claro, acaba sendo maior dos alunos vindos de escola pública? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, meu caro deputado, uma coisa importante é 

que esses jovens continuam sendo jovens de talento, são alunos brilhantes que talvez, 

por virem de escolas públicas, teriam uma dificuldade um pouco maior de entrar na 

Universidade São Paulo. Então, continuam sendo jovens brilhantes. O que está sendo 

feito, e é isso que é importante, é que eles precisam de apoio para poder continuar os 

estudos.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Claro. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - É por isso que então à permanência estudantil, os 

recursos têm que ser aumentados. E além desse apoio de permanência estudantil, eles 

têm que ser acolhidos, sentir-se dentro do ambiente, por isso que nós estamos fazendo 

esforços muito grandes, utilizando o esporte e a cultura como meio de socialização. 

E também somos obrigados a ter um escritório de saúde mental, porque há esse 

tipo de estresse muito grande com esses alunos. Agora, sob o ponto de vista acadêmico, 

do ponto de vista de capacitação, são alunos excelentes. Existem já alguns estudos, o 

das unidades que já estavam começando há mais tempo, que talvez no primeiro ano eles 

tenham algumas dificuldades, no segundo ano ele já não se confunde mais, já não dá 

para separar uma amostra de alunos que vieram de escolas privadas com a amostra do 

alunos que vieram de escolas públicas. 
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Reitor, só para confirmar, eu penso da mesma 

forma que o senhor. Eu digo porque eu imagino que, para um aluno vindo de escola 

pública, para você se dedicar exclusivamente ao estudo, tenha uma dificuldade maior do 

que uma parte daqueles que vêm de escolas privadas. Por isso a minha ideia – eu sei que 

já existem algumas políticas – para que você possa ter uma bolsa para que os alunos 

possam conseguir se manter. Porque é diferente, um aluno que venha, tem mais 

dificuldades de se manter, por isso foi o meu questionamento, não duvidando da 

capacidade de cada aluno. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sr. Deputado, o senhor tem toda a razão, alguns 

desses alunos são arrimo de família, então a situação é mais complicada ainda, alguns 

deles são arrimo de família, alguns deles moram em regiões distantes, mesmo estando 

na capital, então o deslocamento demora duas, três horas, por isso que tem que ter um 

tratamento cuidadoso, por isso que a pró-reitoria de graduação está muito envolvida 

nessa questão de, vamos dizer, de permanência e ao mesmo tempo acolhimento desses 

jovens.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Reitor, só para uma dúvida também, é que eu 

havia visto. Prevalece a política de liberdade de definição de critérios das faculdades da 

USP, institutos para definir as notas mínimas para estudantes ingressos do SISU. Isso 

acontece ou ela é uma decisão de conselho, que ela é paritária? Eu ouvi bastante 

reclamações sobre isso também, eu gostaria de uma posição do senhor. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu fiz questão de contar um pouco a história da 

Universidade São Paulo para mostrar que nós começamos descentralizados, e essa 

descentralização acadêmica, isso quero chamas a atenção, acadêmica, nós mantemos 

bastante. Na atual gestão nós estamos começando a fazer a centralização administrativa 

para otimização, mas a acadêmica continua sendo mantida. Nós temos um Conselho de 

Graduação que tenta equilibrar e tenta dar uma orientação mais unida, mais homogênea, 

para evitar que uma unidade seja – por questões às vezes internas – muito exigente, 

outra muito pouco exigente. Então isso tudo é debatido no Conselho de Graduação que 

tem um representante de cada unidade, e logicamente representação discente também, 

mas com um representante de cada unidade.  
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Com isso o pró-reitor tem a tarefa de tentar homogeneizar, orientar, mas 

respeitando a peculiaridade, esse é um ponto importante. Nós estamos em uma 

Universidade grande e bem diversificada, a Faculdade de Medicina da capital tem uma 

abordagem de ensino de Medicina e de pesquisa de Medicina diferente da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, e as duas são excelentes. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Reitor, nesse caso o senhor deu 

exemplo até dos alunos que vêm de escola pública, que o senhor falou que muitos deles 

não utilizam. Existem, por exemplo, então vagas ociosas nesse caso do SISU, ou não, 

não é esse o caso?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não. O que acontece, meu caro deputado, é que 

entram mais alunos de escolas públicas que não utilizam as vagas das escolas públicas. 

Por isso que este ano a nossa meta era 40%, entraram 42%. E felizmente entraram 

também mais alunos que vieram provavelmente de bolsa de escolas privadas, que 

também são alunos de baixo poder aquisitivo. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para concluir, acho que da minha parte, reitor. 

Qual o tipo de apoio – porque acho que o debate da CPI ele acaba muitas vezes sendo 

conceitual, filosófico de cada um, alguns que defendem um tipo de apoio, outros que 

defendem uma diminuição de investimento das universidades. Da minha parte não. Eu 

gostaria de entender, até porque as pesquisas são fundamentais aqui para o nosso 

cotidiano.  

Gostaria de saber se a USP ajuda, ela orienta, estimula a divulgação das 

pesquisas, porque eu acho que o que falta muitas vezes é a divulgação do que é 

produzido na Universidade até por falta de conhecimento da minha parte aqui, mas 

tenho vários amigos e colegas que são da USP mas que eu desconheço algumas das 

pesquisas que foram, que vieram de alunos da USP, que poderiam ser melhor 

trabalhadas. Então, eu gostaria de saber se existe alguma coisa programada pela reitoria 

para esse tipo de advento? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu caro deputado, o senhor levantou o aspecto 

mais difícil que as universidades de pesquisa têm no mundo todo, a ponto de no ano 

passado na reunião em Davos, as coirmãs, aquelas famosas, fizeram um documento 
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entregaram para os dirigentes do primeiro mundo mostrando: “Olha, nós fazemos essas 

coisas”. É difícil porque, primeiro, existem etapas de desenvolvimento, então quando eu 

defendo que a universidade tem que patentear, não é porque nós vamos ganhar dinheiro 

com patente, porque nós vamos ter paternidade.  

Se o motor flex nós tivéssemos patenteado, hoje nós não estávamos ganhando 

dinheiro, porque, lógico, teve vários avanços de aplicação, então as patentes que estão 

sendo utilizadas hoje não seriam as nossas, mas a paternidade estaria com a gente. Hoje 

professores da USP, os pesquisadores do IPT, os professores – inclusive na época foi 

Faenquil, agora também USP, estariam sendo reconhecidos para isso. 

Agora, a divulgação que as universidades costumam fazer entre seus pares para 

tentar melhorar e chegar ao produto final, é sempre essa busca contínua. Você publica, 

alguém vê faz uma outra publicação, aí você avança, publica em cima daquilo, e aí você 

consegue ter um industrial ou empresário ou algum empreendedor que toma aquilo e 

avança. É nesse sentido, nós não somos bons em divulgar no dia a dia. E eu digo isso 

porque hoje eu, certamente, até agora meio-dia eu devo ter utilizado várias coisas da 

USP, até remédio, mas nós não conseguimos divulgar isso.  

Felizmente agora o “Jornal da USP” está eletrônico e tem uma replicação na 

grande imprensa através da do eletrônico do “Estadão”, então estamos começando a 

criar informações e passar para a sociedade paulista informações mais jornalísticas, 

informações mais facilmente compreensíveis. O “Jornal da USP” é diário. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O “Jornal”, por exemplo, qualquer um pode 

acessar. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, é eletrônico, e como o “Estadão” replica, de 

vez em quando, além de sair no eletrônico “Estadão” está começando a sair nos jornais 

impressos: “Olha, a USP fez isso”. O transplante de útero do professor Baracat virou 

uma notícia de sucesso, ele virou artista global e tal, mas essas coisas são, mas 

aconteceu porque alguém viu que isso dava uma ênfase muito grande. Houve 

transplante de útero e a nova mãe conseguiu ter um, gerar um filho, é uma coisa, um 

grande avanço. 

Então essas coisas nós temos que fazer, concordo com o senhor, mas é um 

problema que a USP tem, as Universidades Paulistas têm, mas eu estou compartilhando 

que as nossas coirmã também têm, mostrar o que nós fazemos, o que é útil, e sempre 
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lembrando que não somos universidades, então, o nosso maior objetivo é a formação do 

estudante num ambiente de pesquisa. A pesquisa é o nosso instrumento para formar 

esses estudantes, que são estudantes treinados, preparados para o desenvolvimento. Não 

são nem melhores nem piores do que as universidades de ensino, são apenas – aliás, 

normalmente ganham pior do que os formados pela universidade de ensino –, mas são 

jovens que vão enfrentar os desafios, que estão preparados para enfrentar os desafios. 

Agora, concordo com senhor, o senhor pegou o ponto-chave, e um ponto que as 

nossas top ten estão tendo e tiverem que fazer isso em Davos, uma coisa similar. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Bem, da minha parte é isso, 

presidente. Só agradecer mais uma vez. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito obrigado. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela gentileza de nos permitir aqui ouvi-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Registrar a 

presença do deputado Castello Branco, também presente aqui nesta CPI. Passo a palavra 

ao deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente, agora com gravata, 

mas está na hora de a gente começar a cortar um pouco desses formalismos exagerados 

aqui na Assembleia, do meu ponto de vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É o Regimento, 

deputado, eu tenho que cumprir o Regimento. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Acho que tem que alterar o Regimento, acho 

que talvez seja o único ponto, inclusive, que eu concorde com o deputado Giannazi – 

não é Giannazi? Está junto nessa.  

Vamos lá, muito obrigado pela presença, professor Vahan, gostei muito da sua 

apresentação, dois pontos que foram abordados que eu acho que são superimportantes, 

são basilares para a criação de uma instituição de ponta são a excelência acadêmica e a 

qualidade da eficiência operacional que foram abordados na sua apresentação. Eu acho 
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que tem outros dois pontos que a gente deveria ou poderia abordar, que são a geração de 

outras receitas, outras fontes de receitas para a Universidade, para a USP, e também a 

questão de governança, que foi pouco abordada aqui nesta Comissão ainda. Eu não acho 

que o caminho para a gente debater aqui vai muito por supersalários ou estadias, eu 

gostaria de olhar os grandes números que é onde a gente tem a oportunidade de tentar 

melhorar essa instituição, que de fato é de ponta, mas que tem muito o que melhorar. 

E eu gosto de sempre de usar essa ótica: é bom? É bom, mas pode melhorar 

muito, então vamos tentar explorar o que dá para melhorar. 

No primeiro tópico, da excelência acadêmica, o senhor mencionou a quantidade 

produções que a USP realiza, dentre as 1.000 primeiras universidades do mundo, ela é a 

oitava segundo o ranking da Universidade de Leiden, só que a qualidade dessas 

pesquisas não é alta. Quando nós parametrizados pela quantidade de pesquisas que estão 

entre as 10% mais citadas em suas respectivas áreas, a USP cai da oitava posição para 

780ª dentre as 1.000 primeiras universidades do mundo. Então a pergunta realizada pelo 

Caio França eu gostaria de complementar, que existem, sim, alguns casos de excelência, 

mas existem outros casos e a grande maioria é de pesquisa com pouco impacto. 

Eu gostaria de saber quais são os planos da Universidade para melhorar essa 

situação? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito obrigado, deputado, muito obrigado pelas 

suas perguntas, e eu acho que o senhor tocou um ponto fulcral, excelência nunca se 

alcança, excelência é uma busca contínua. Se nós nos acomodarmos, logicamente nós 

vamos estar fora da realidade nacional. Não é que é bom ter que melhorar, tem que 

sempre buscar melhoria, concordo com o senhor totalmente, e obrigado pela sua 

pergunta a respeito de impacto. 

Eu citei que as nossas publicações dos últimos dez anos, nós estamos acima da 

média mundial, mas isso não quer dizer que nós estamos excelentes, mas nós temos 

algumas peculiaridades importantes. Primeiro, deputado, eu como reitor, o meu sonho 

não é a Universidade de São Paulo estar obrigatoriamente no topo. Meu sonho é os 

senhores e as senhoras, a sociedade paulista e brasileira ter orgulho e satisfação de que a 

Universidade de São Paulo está fazendo um bom serviço, atendendo aos anseios do 

Brasil. Mas eu acho fundamental as avaliações externas e, portanto, eu dou muita 

importância, eu fui pessoalmente num evento da Time Higher Education, o responsável 

pelo escritório de indicadores foi por um evento QUS na Europa, porque nós queremos, 
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sim, entender o que está acontecendo, as diretrizes que se adotam e ver se isso cabe ou 

não para uma universidade brasileira.  

E nesse caso tem uma realidade muito importante, nós publicamos em papers, 

não há dúvida, mas nós temos também que publicar em revistas científicas nacionais. A 

Universidade de São Paulo apoia, inclusive financeiramente, mais de 120 periódicos 

que são produzidos dentro da própria Universidade. É lógico que esses periódicos 

apesar de serem indexados internacionalmente, são periódicos brasileiros, não vão ter 

um índice de impacto da “Nature”, mas para nós é importante mantermos os periódicos 

nacionais, alguns deles inclusive são publicados em inglês mesmo, mas a maioria está 

em português. 

Então, Sr. Deputado, nós incentivamos os nossos colegas a não deixar de dar 

importância ao periódico brasileiro, que é o que é lido pelo profissional, que é acessado 

pela comunidade que está fora da academia. É muito mais fácil alguém acessar a revista 

da construção civil nossa, porque a maioria dos artigos está em português ou espanhol, 

do que a “American Society of Civil Engineers”.  

Agora, concordo com o senhor, nós não podemos também deixar de incentivar. 

Primeiro, que esses periódicos melhorem seus indicadores, então nós indicamos, o 

Brasil, Sr. Deputado, nos últimos dez anos indexou um número incrível de periódicos, 

nós triplicamos o número de periódicos brasileiros que estão indexados nos índices 

internacionais. Então é isso, agora, concordo com o senhor, também não podemos falar: 

“O.k., são periódicos nacionais, então deixa como está”. Vamos lutar para melhorar os 

periódicos nacionais e sem deixar de incentivar que os nossos pesquisadores, nossos 

docentes publiquem em todos os tipos de periódicos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu acho que nesse primeiro ponto a gente 

tem já uma divergência, porque eu não acredito que o estímulo que cada pesquisador 

deveria ter seria publicar, seja em revista nacional ou internacional, mas sim avançar na 

fronteira do conhecimento, então essa deveria ser no final de contas a grande 

justificativa para alguém fazer uma pesquisa. Enfim, quando você coloca como 

incentivo a publicação em papers nacionais, em revistas nacionais, eu não sei se este é 

um estímulo realmente ao fim da pesquisa, e não ao meio.  

E o senhor disse que os profissionais das áreas leem, eu vejo poucos 

profissionais brasileiros lendo pesquisas acadêmicas, então acho que existe uma cisão 

entre o mundo acadêmico e o mundo profissional que poucas vezes é conectada.  
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas, deputado, acho que estamos falando a 

mesma língua. Quando eu disse em publicar também em periódicos nacionais eu não 

estou dizendo que não é para avançar a pesquisa, muito pelo contrário. Aliás, a grande 

crítica que a gente tem internamente é que é a Universidade de São Paulo faz uma 

cobrança muito dura dos seus docentes exigindo uma atividade de pesquisa de ponta, 

essa é a grande crítica que nós temos, é uma crítica que eu recebo continuamente, e nós 

mantemos na Universidade de São Paulo a obrigatoriedade de que os nossos docentes 

têm, sim, que fazer uma pesquisa de excelência, não esquecendo que estamos dentro do 

Brasil, dentro do estado de São Paulo, essa é a diferença. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A gente vai continuar também abordando 

alguns aspectos da pesquisa mais para a frente. Existe de fato uma pouca 

internacionalização tanto de docentes quanto discentes, os rankings internacionais 

mostram isso, mas eu gostaria de saber mais sobre as parcerias com o setor privado, que 

também são baixos no Brasil. Exemplos como o da Universidade de Boston, que saiu de 

52º para 35º, é a quinta melhor universidade do mundo, ela atingiu este resultado muito 

por conta das parcerias com o setor privado que ela realizou, não só buscando outras 

fontes de receita, mas também incorporando no seu currículo atividades mais práticas e 

promovendo uma interação entre alunos e profissionais que já têm uma experiência 

vasta em seus respectivos setores. Então, além ser um estímulo importante para 

pesquisas, resolver problemas reais. Eu gostaria de saber: quais são os planos de 

parceria público-privada para a USP?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu acho que fiz questão de chamar também a 

atenção a essa questão da nossa interação com o meio externo, que nós estamos hoje 

com convênios no valor de 800 – eu estou tentando ver o número – 800 e poucos 

milhões, o que não é um número desprezível dentro de padrões internacionais; temos 

que tomar muito cuidado quando a gente pega exemplos do exterior, porque no exterior 

os números são grandes mas com o Governo. Então quando se fala que tem receitas de 

pesquisa de 80 a 85%, 70% é com o Governo, e um outro ponto importante também é 

nós lembrarmos que no Brasil nós continuamos tendo uma economia estagnada ou 

quase estagnada.  
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Vamos ser sinceros, grandes parceiros nossos, e eu vejo mais na área de 

engenharia, que é a minha área, que eu trabalho, são multinacionais. O meu laboratório, 

em que eu trabalho, o nosso grande parceiro é uma empresa suíça que tem interesse no 

Brasil. Então, para conseguirmos ter uma interação maior com o setor privado, nós 

temos que ter as condições econômicas também no nosso País adequadamente 

solucionadas. Nenhum empresário vai investir num momento de incerteza econômica, 

porque são investimentos de longo prazo, lembre-se que na Universidade nós 

começamos da pesquisa básica; uma pesquisa demorar cinco anos é rotina, é normal, 

uma pesquisa demorar dez anos é rotina, é normal. Isso só se consegue viabilizar 

quando você tem empresas que tem segurança do que vai acontecer no futuro. 

Mas eu concordo com o senhor, é muito importante o relacionamento com os 

setores externos, sejam empresariais, sejam governamentais, eu também incluo o 

Governo, por uma razão que eu não sei até justificar, as universidades brasileiras estão 

um pouco afastadas dos governos. Isso eu acho que é ruim, nós não sabemos quais os 

anseios dos nossos líderes, políticos, e nós não conseguimos interagir com esses líderes 

políticos. Mas eu queria só fazer essas duas colocações. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O.k. Outro aspecto importante eu acho que é 

a carreira dos professores, os docentes da USP. Ela me parece, o desenho da carreira, 

bastante linear, uma progressão vertical, verticalizada, e que premia a inércia, uma vez 

que você depende de tempo para progredir de um patamar para outro, um tempo 

mínimo de cinco anos, de patamar por outro. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu acho, desculpe, deputado, acho que o senhor 

está com a – na USP, progressão horizontal, a horizontal também por qualidade, 

vertical, o curso só. Não existe progressão vertical por tempo, então na USP não existe, 

a progressão horizontal é por qualidade, então nós temos os doutores I e II, por 

qualidade, os associados I, II e III por qualidade, titular só titular, e para passar de 

doutor para associado tem que fazer um concurso de livre-docência, para passar de 

associado para titular um concurso para professor titular. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O.k. Bem, não condiz com as informações 

que eu tive mas também, posso depois me aprofundar nesse ponto é bastante 

importante. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - É que o senhor sabe que na esfera federal tiveram 

essas mudanças num passado recente, mas na estadual nós sempre mantemos o mérito, a 

meritocracia. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim. Um outro ponto que me aparenta ser 

uma dificuldade da USP é contratação efetivamente passiva. Então pouca iniciativa da 

Universidade de ir atrás dos grandes talentos em diversas áreas e buscar trazê-los 

através de, enfim, práticas de atratividade para que esses professores venham ensinar na 

USP, fazer pesquisa na USP. Fazer buscas no mercado, negociação de benefícios, 

planos de carreira específicos. Você não acha que teria espaço para a USP realizar isso 

no futuro próximo? Benefícios de um modo geral. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Deputado, sem – primeiro nós não, nós temos 

atividades proativas. Nós temos um convênio com a Capes em que nós estamos 

trazendo jovens pesquisadores que se candidatam e são selecionados, quer dizer, sempre 

meritocracia, eles vêm como pós-doutorandos e nós nos comprometemos depois de dois 

anos a abrir um concurso naquela vaga. Não quero dizer que ele vai ser contratado, nós 

somos uma universidade pública, nós somos obrigados a fazer concurso. Eu não posso 

falar: “Fulano é um grande cientista, vem trabalhar para a USP”. Isso nós não podemos 

fazer, nós falamos: “Fulano é um grande cientista, vem com o pós-doc, daqui a dois 

anos nós vamos abrir uma vaga naquela área, se você passar ótimo, se passar outra 

pessoa certamente é melhor que você”.  

Então, melhor ainda, nós fizemos isso com a Capes, com o apoio da Capes e 

estamos fazendo também, tentando fazer com o apoio de outras agências, que dizer, a 

pessoa vem, tentamos ou do exterior ou do Brasil, passa um período com pós-doc e a 

gente abre uma vaga naquela área. Nestes últimos anos nós abrirmos quase 50 vagas de 

docentes com essa visão, mas continua sendo o concurso público. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mas ao mesmo tempo existe isso, o senhor 

está mencionando o pós-doutorado, existe uma falta muito grande de pós-doutorandos 

na USP, e mestrandos e doutorandos não?  
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, nós duplicamos, hoje estamos com 2.200, 

2.300 pós-doutorandos, tínhamos menos de 1.000, mas ainda está pouco, pelo nosso 

potencial nós podíamos ter mais pós-doutorandos, então nós estamos, esse é o incentivo 

que os pró-reitores fizeram, soltaram até recentemente um manual numa nova resolução 

de pós-doutorandos para incentivá-los a virem se candidatar a pós-doutorandos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Uma observação com relação ao perfil 

socioeconômico dos alunos. Hoje são 44% que vem de escolas públicas. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, 42, este ano entraram 42%. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sendo que a meta deveria ser 50, meta da 

própria USP. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Daqui a dois anos será no mínimo 50%. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Está 2018, que eu tenho no material. E 

quando a gente olha os cursos de maior prestígio, como Medicina, Engenharia, esse 

número é ainda menor, de alunos que vieram de escolas públicas através do questionário 

socioeconômico da própria Universidade. Então, quando a gente olha Medicina, Direito, 

Engenharias, Economia e por aí vai, por volta de 25% dos alunos vieram das escolas 

públicas. O que poderia levar? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, deputado, o que nós estamos fazendo agora, 

este ano foi 40% para todos os cursos, em todos os períodos. Então, deputado, este ano 

– o senhor tem toda a razão, nós estávamos aumentando muito pouco a colocação de 

alunos de escolas públicas, e havia uma tendência de eles não conseguirem entrar nas 

carreiras mais disputadas, por isso que a nossa reserva é em todos os cursos, em todos 

os períodos, diurno ou noturno, quando tem diurno e noturno, e assim foi 40% este ano, 

será 45% ano que vem e em 2021 nós teremos 50%. E o que eu disse que esse ano era 

40 e felizmente entraram 42%, mais do que. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então se depois puder enviar alguns materiais 

oficiais da própria Universidade, porque no site da Universidade, nos questionários 
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socioeconômicos o número de alunos que vêm das escolas públicas é diferente desse 

que o senhor está mencionando – publicados on-line 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito, e eram 25% até 2016, deputado, eram 

25%. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E até uma observação, que aquele argumento 

de que: “Ah, que dez fundadores de unicórnios brasileiros vieram da USP”, acho que 

tem uma ponderação importante, que eu comecei a olhar alguns dos perfis desses 

alunos, e vieram do Santo Américo, do Colégio Santa Cruz, do Colégio Bandeirantes, 

do Colégio Etapa. Enfim, eles já são alunos que vêm de uma estrutura familiar muito 

boa, que inclusive poderiam pagar mensalidade se existisse essa modalidade de geração 

de receita para a Universidade, que eu reconheço, não vai bater não vai nem chegar a 

10%, mas acho que é um sinal importante, uma vez que o ICMS, que é o imposto que 

mantém essa instituição de prestígio, é um imposto que incide muito mais nas famílias 

mais pobres. Então acho que isso é um mínimo de coerência que a gente poderia buscar 

no futuro.  

Um outro ponto relacionado à excelência na área de pesquisa. Quais são as cinco 

áreas de excelência da USP? Onde que a USP deveria focar? Porque o senhor mesmo 

falou na sua própria representação inicial que a USP foca em todas as áreas, mas não 

existe nenhuma das top cinquenta do mundo que é excelente em todas as áreas. Elas 

escolhem áreas específicas e focam nelas para fazer pesquisa de ponta realmente, por 

exemplo, cursos de humanas no MIT não são tão prestigiosos assim como, por exemplo, 

cursos de exatas. Tem a Universidade do Sul da Califórnia que, por estar muito próxima 

de Hollywood, foca muito em comunicação, então, assim, cada universidade vai 

buscando onde que é o seu nicho de atuação.  

E eu vejo a USP tentando fazer tudo, a USP quer ser Harvard em todos os 

departamentos, em todos os campi, e não consegue, obviamente, porque não tem foco. 

Se tivesse que focar, onde seriam esses focos hoje? Está no radar também focar mais 

alguns departamentos vis-à-vis de outros? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, deputado, são perguntas bastante – que 

demora um pouquinho para responder, Sr. Presidente, não me olhe bravo.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ele só está olhando bravo para mim. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - A questão dos unicórnios, deputado, a questão da 

excelência dos alunos, da formação aos alunos, eu tenho um ponto a levantar: reserva de 

vagas, cotas, são sempre alternativas que devem ser encaradas como alternativas. 

Reserva de vagas na verdade significa não deixar a atual geração de jovens 

desguarnecida pelo péssimo Ensino Básico e Secundário, e Médio, que receberam. A 

Universidade está preocupada com isso, deputado, nós estamos buscando. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por favor, reitor, mas se a preocupação for 

real, eu acho que um foco inicial ou extremamente importante a dar para a USP seria 

aumentar o número de alunos nos cursos de pedagogia, tirar o foco dessas áreas de 

pesquisa e focar só realmente na atividade de ensino, porque aí você consegue de fato 

impactar a Educação Básica, através de pesquisa em Pedagogia. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, desculpe, não é só professor que saiba dar 

aulas, nós temos que ter bons professores em todas as áreas, desculpe, mas o que nós 

estamos fazendo é ajudando, nós nos propusemos com a Secretaria Estadual do Ensino 

a colaborar com eles para a melhoria do Ensino Médio e logicamente dos alunos do 

Ensino Médio. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Como é essa colaboração? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Através de complementação, não substituindo o 

professor na sala de aula, mas complementando e reforçando as disciplinas básicas, 

complementando com as disciplinas que não são básicas. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quantos alunos do Ensino Médio têm acesso 

a isso? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, a ideia não vai ser nós darmos, é usar meios 

eletrônicos, é isso está sendo colocado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mas já existe isso? 



Verba Editorial Ltda. 

59 

 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Nós começamos já no segundo semestre. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - De 22 mil por semestre. O estado de São 

Paulo tem 3,7 milhões de alunos. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas vamos começar. E quando o senhor falou de 

unicórnios, realmente, os alunos que se formavam – a minha geração na Politécnica nós 

éramos a maioria, os alunos que vieram da escola média, e nós não tínhamos cota, 

tínhamos escola boa. Nós tínhamos a oportunidade de estudar em escolas que nos 

davam condições de entrar num vestibular sem receio, isto falei... 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Cabe até uma observação que naquela época 

o acesso à escola pública era muito restrito, estava muito longe de ter 100% dos jovens 

e crianças estudando na escola. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - A escola não era universal. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Você estar na escola pública já era uma 

vantagem competitiva enorme, um privilégio em comparação à boa parte dos jovens 

brasileiros. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, mas elas é que davam oportunidade, eu 

nunca, eu não tinha na minha sala, nem no José Cândido de Souza nem no Zuleica de 

Barros milionários, ricos ou classe média alta estudando comigo, eram no máximo de 

classe média-média, então nós tínhamos oportunidade, quem tinha vocação para estudar 

tinha oportunidade. 

Aí a sociedade optou pela universalização do ensino sem dar os devidos 

cuidados para a melhoria da qualidade, este foi um ponto. É lógico que dos que, quem 

teve um background, uma formação boa no Ensino Básico e no Médio é lógico que esse 

jovem vai se destacar na universidade, e vai poder ser o fornecedor de unicórnios. Então 

essa realidade existe, isso nós, como sociedade, os senhores como representantes da 

sociedade têm um papel de nos ajudar nisso. 
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A questão de áreas de excelência, Sr. Deputado, nós também temos, de novo, a 

nossa realidade, nós somos uma universidade pública, uma universidade que tem que 

atender todas as áreas do conhecimento, temos que atender. Nós não podemos nos dar 

ao luxo como o MIT... 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não necessariamente da mesma forma, 

alguns com foco maior em pesquisa como, por exemplo, nas universidades da 

Califórnia que têm um foco muito grande em pesquisa, mas também tem as 

universidades estaduais da Califórnia com um foco muito maior para o Ensino. Qual é a 

preocupação. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O seu artigo de ontem foi muito bom, mas o 

estado de São Paulo já está fazendo isso, nós damos 20, 22 mil vagas nas universidades 

de pesquisa, USP, Unesp e Unicamp, nós damos 20, 22 mil vagas nas Fatecs que não 

deixam de ser.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A gente tem mais alunos na USP do que nas 

Fatecs. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - As Fatecs todas, é que elas são cursos rápidos, 

são curtos, na USP são de quatro, cinco, seis anos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Um sistema que funcione, a base voltada para 

ensino é muito maior do que aquela de excelência em pesquisa. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - E nós temos uma terceira vertente que a 

universidade virtual. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Até hoje não se provou. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - É que o estado de São Paulo... 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só alguns pontos. O curso de Odontologia da 

USP é o nono melhor do mundo, Ciências Agrárias é o 26º, Engenharia de Minas 36º, 
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Arquitetura 37º, Veterinária e Zootecnia 38º, Economia, Medicina, Direito, Engenharia 

Civil estão entre as 100 melhores do mundo, porque não focar nesse em pesquisa nessas 

instituições, nesses departamentos, e aqueles outros que ainda não se provaram ter um 

foco muito maior para ensino e formar a mão de obra produtiva do estado São Paulo. 

Por que não? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu caro deputado, eu entendo a sua colocação, 

eu entendo inclusive a sua defesa do modelo californiano que foi uma coisa muito 

importante na década de 1960 quando o Estado da Califórnia assumiu que as 

universidades do Estado teriam três vertentes diferentes. Nós, deputado, em 1988, 

fizemos na Constituição a obrigatoriedade que todas as universidades seriam de 

pesquisa, isso está na nossa Constituição, por isso que nós. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Que é um erro, infelizmente. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas é isso está na Constituição. Então há essas 

necessidades de as universidades serem de pesquisa. Agora no caso particular das 

Universidades Estaduais Paulistas, obviamente nós temos áreas que se destacam em 

relação às outras, e as áreas que se destacam menos, Sr. Deputado, não é porque o reitor 

deu mais dinheiro ou deu menos dinheiro; as áreas se destacam e elas conseguem mais 

recursos. Então, quando se pega. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Públicos majoritariamente. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, a minha unidade não, no meu laboratório, 

dinheiro público nos últimos quinze anos não foi nem 10%. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O senhor acha que é uma realidade que 

reflete toda a Universidade São Paulo?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, mas reflete as áreas que são de excelência, 

pegamos a vaga de agrícola, que inclui, além dessa classificação tem outra classificação 

americana que eles colocam agrícola em top five, a Esalq consegue recursos 

extraorçamentários não públicos consideráveis, da mesma forma que você vê as 
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medicinas, então, as medicinas consegue recursos internacionais e em de larga escala. 

Então, Sr. Deputado, é mais ou menos natural, as universidades – e inclusive essas que 

o senhor citou – não investem recursos próprios, ou melhor, investem muito pouco de 

recursos próprios para pesquisa, são os grupos de pesquisa que atraem recursos.  

Agora, o que a USP faz? – que foi a sua pergunta. O que a USP faz é induzir 

grupos de pesquisa nas áreas que nós consideramos estratégicas. Então, inteligência 

artificial é a palavra do momento, o pró-reitor de pesquisa induziu grupos de pesquisa 

da USP a trabalhar em conjunto nesse assunto e a conseguir recursos para isso. Temos 

também induções de multidisciplinaridade, quando eu falei que multidisciplinaridade é 

importante, então nós só induzimos, o recurso eles conseguem. Quando o senhor falou 

em internação da legislação, o que a USP dá para o grupo de pesquisa é um seat money 

ele vai, senta com o seu parceiro, faz o projeto de pesquisa e corre atrás de recursos, 

daqui e do exterior. 

Então, o que a Universidade faz é somente dar a indução, o grupo de excelência 

tem mais recursos, essa é a diferença, e isso não é um modelo USP, é um modelo que 

funciona. O senhor citou o MIT, o MIT colocou a área de humanas lá dentro para 

complementar a formação da área exata, só isso. Porque na área exata precisava de área 

de humanas, eu sou engenheiro, quando trabalho com a habitação popular eu preciso de 

sociólogo junto, geógrafo junto, não tem jeito. Mas na USP nós temos geólogos, 

sociólogos disponíveis, então é somente por isso. Ou quando Harvard colocou 

Engenharia não foi porque ele queria disputar com o MIT, é que Harvard precisava de 

Engenharia para complementar as atividades na área de Medicina, que eles têm 

fortíssima, e na área de Direito, que eles têm fortíssima. Não sei se eu cheguei, se eu 

consegui explicar. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não está ótimo. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Acho que nós precisamos talvez conversar mais. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim, eu estou ansioso para a gente conseguir 

conversar mais, e essas minhas perguntas não são com o intuito de tentar cortar, é mais 

uma preocupação porque os recursos são limitados, a USP enfrenta as dificuldades 

financeiras já há um bom tempo, o orçamento – mas não é um orçamento pequeno, é um 

orçamento grande, são 5,7 bilhões que equivalem a quase 10% do que todas as federais 



Verba Editorial Ltda. 

63 

 

do Brasil usam. Então, dentro desse cenário até parabenizar pela resolução 7.344 de 

2017, que eu acho que é um passo importantíssimo para a qualidade de gestão fiscal, 

que serve de modelo também para as outras universidades. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Desculpa, deputado, cuidado com as federais, 

porque as federais não levam em conta o recurso humano, porque o recurso humano é 

pago pelo Ministério da Educação, tem que levar em conta também os recursos 

humanos, e nos nossos recursos humanos, inclusive os aposentados estão incluídos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim. E dentro dessa pesquisa que eu fiz, tem 

também é uma quantidade bastante significativa de recursos utilizados para atividades 

meio, para funcionários, por exemplo, técnicos de assuntos administrativos, secretários, 

USP gasta 180 milhões por ano com técnicos de assuntos administrativos, então, tem 

uma série de pontos que eu acho que dá para buscar melhorar, imagino que esteja no 

radar do senhor. 

Mas só para terminar, um último ponto, sobre governança, que me chama muita 

atenção a complexidade da governança da USP, com uma série de conselhos, 

comissões, o Conselho Universitário é muito maior do que é o caso das top 50 

universidades do mundo, então se a USP quer estar lá, eu acho que a gente pode buscar 

se espelhar nestes exemplos que funcionam ao redor do mundo, com congregação, CTA 

em cada uma das unidades, pouca participação externa, na contramão do que as top 50 

do mundo tem, muito mais participação externa do que interna. 

Eu gostaria de saber se o senhor vê no radar nos próximos anos uma 

modernização na governança da USP, uma vez que é o objetivo da USP, eu acredito que 

a USP deveria já estar entre as 50 melhores universidades do mundo. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado pelas perguntas, a questão, voltando 

um pouquinho às atividades meio que o senhor levantou, muito bom, não quer dizer que 

todo funcionário administrativo está na administração, eles estão, muitos deles, e é isso 

que está sendo incentivado, é o funcionário sair da atividade meio e ajudar a 

administração da pesquisa, do ensino, atividades. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu segreguei professores e técnicos de 

laboratório dos funcionários. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Então nós temos administradores que estão nas 

atividades fim, estão no laboratório ajudando a administração de um grande grupo de 

pesquisa. 

A questão de conselhos com pouca participação externa, essa é uma tradição que 

nós temos que a gente tem que repensar, eu acho que tem que ter. A USP que nós 

estamos fazendo. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Conselhos sempre muito grandes, com 120 

pessoas. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - O que nós fizemos foi criar um conselho 

consultivo. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Que não toma decisão. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Que é consultivo, que não tem poder decisório 

mas que orienta o reitor e os pró-reitores e vice-reitor a tomar algumas medidas. E este 

conselho consultivo tem sido, pelo menos na minha gestão e na gestão passada, muito 

eficiente, com sugestões – vai ter uma reunião agora semana que vem, eles pediram, 

eles colocaram tópicos na pauta que não fui eu que coloquei e eles estão sendo bastante 

influentes. Mas eu acho que realmente a participação externa é muito pequena. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O tempo foi 

encerrado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - E a participação e o tamanho dos conselhos 

talvez seja muito grande. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só para agradecer então mais uma vez a 

presença do professor Vahan, dizer que estou disposto a poder ajudar naquilo que puder 

para melhorar a Universidade de São Paulo. Contem comigo, desculpa se eu fui em 

algum momento mais incisivo, mas eu acho que a gente, o objetivo em comum que a 

gente tem aqui é de buscar melhorar a Universidade, é fazê-la cada vez trazer mais 
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recursos, mais retorno para a sociedade. Muito obrigado para todos os professores da 

USP que estão aqui também, membros da reitoria. Obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Carlos 

Giannazi. Tem o tempo de cinco minutos, deputado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Boa tarde a todos e a todas, quero 

cumprimentar o reitor Vahan, todos os deputados e deputadas pela presença aqui na 

pessoa do deputado Wellington Moura, todos os servidores da Universidade de São 

Paulo. E como meu tempo é muito curto, primeiro quero dizer que nós temos uma 

concepção de universidade pública, e aqui no estado de São Paulo a grande crise da 

universidade pública é a questão do financiamento da universidade. A universidade, o 

governo estadual investe pouco nas universidades, apenas 9,57%, isso desde 1995. 

Acontece que houve uma ampliação das nossas universidades, dos campis, dos 

cursos, das contratações de servidores, professores, e o percentual continuou o mesmo. 

Então a nossa grande luta aqui no estado de São Paulo é para que haja o aumento do 

percentual para as nossas três universidades e também para o Centro Paula Souza. Acho 

que esse deveria ser o foco principal aqui da CPI das Universidades Públicas.  

E já peço aqui o apoio aos deputados e deputadas para que nós possamos 

aprovar na LDO, que está sendo debatida agora neste exato momento aqui na 

Assembleia Legislativa, as emendas que nós apresentamos aumentando esses recursos, 

já apresentando diretrizes nesse sentido. 

Mas, reitor Vahan, eu queria fazer aqui algumas colocações. A primeira delas é 

em relação ao descumprimento da lei complementar número 1.202 de 2013 que é fruto 

de um Projeto de lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, um Projeto de 

lei encaminhado pela própria reitoria da Universidade de São Paulo. A lei foi aprovada, 

foi sancionada, ela foi confirmada, inclusive pelo Ministério Público Estadual, e a lei 

está sendo violada, transgredida pela Universidade de São Paulo.  

Eu me refiro aqui à lei que fez a transformação dos cargos de técnico de apoio 

educativo para professor de Educação Infantil, que são aqueles, que são as professoras 

das creches da Universidade de São Paulo, é uma lei que na verdade regulamenta a 

LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional. Muitos municípios já efetuaram 
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essa transformação, não existe mais técnico de apoio educativo, isso é um absurdo que a 

Universidade de São Paulo, uma universidade moderna, não tenha feito essa 

transformação. E quando faz ela não cumpre a legislação. 

Então veio uma lei, aprovada a lei 1.202 que não está sendo respeitada. Eu 

gostaria que V. Exa. respeitasse a lei porque é um absurdo isso. O Projeto de lei foi 

encaminhado pela própria reitoria da universidade. Essa é uma questão. 

Outra questão que eu gostaria de colocar rapidamente aqui, aí V. Exa. pode até 

responder todas em bloco, é melhor, é em relação também à falta de, a tentativa de 

fechamento das creches da Universidade de São Paulo, o sucateamento dessas creches, 

o sucateamento da Escola de Aplicação da USP, que é uma escola, um centro de 

excelência, uma das escolas mais bem avaliadas do Brasil na área da Educação Básica, 

está totalmente abandonada pela Universidade de São Paulo, o prédio degradado, há 

dificuldades imensas de contratação de professores que se aposentam, que saem, um 

absurdo que está acontecendo na Escola de Aplicação, porque a reitoria não faz os 

investimentos devidos tanto nas creches como também na própria escola de aplicação da 

USP. 

O terceiro ponto que eu gostaria de levantar aqui é em relação ao Hospital 

Universitário, que está sendo desmontado também, sucateado, degradado, e nós no ano 

passado aprovamos na LO uma emenda aglutinativa com o apoio de todos os partidos, 

uma lei, uma emenda aglutinativa negociada com o próprio Governo de um 

investimento, liberamos 40 milhões de reais para a manutenção do Hospital 

Universitário, que é um hospital muito importante não só para a Universidade como 

para toda a sociedade, para toda a região.  

No entanto, há uma polêmica em torno disso, a reitoria diz que não recebeu ou 

que recebeu, o Ministério Público está interferindo nesse processo inclusive, há um 

debate. Agora, eu gostaria de saber de V. Exa. o que realmente está acontecendo com os 

40 milhões de reais que nós aprovamos no Orçamento do ano passado, eu me refiro aqui 

à emenda aglutinativa 13.966, e nós reivindicamos que esse valor seja investido na 

contratação, via concurso público, de servidores, os profissionais da saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dez segundos. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - E por fim, uma última pergunta em 

relação ao boicote que a reitoria fez em cima de um congresso dos trabalhadores da 
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Universidade de São Paulo, eu vi a proibição da liberação de ponto, ou seja, a reitoria 

impedindo que os trabalhadores pudessem realizar um congresso anual que é feita há 

muitos anos e nunca houve esse tipo de impedimento e de boicote. Então gostaria que 

V. Exa. falasse sobre esses quatro pontos que levantei.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado, deputado, faz tempo que a gente não 

se encontra, a última vez foi antes das eleições, inclusive, o senhor foi me visitar lá. 

Bem, eu vou de trás para diante, então vou começar com, deputado, boicote nenhum. 

Simplesmente eu recebi uma solicitação e o senhor acha que era pertinente de repente 

deixar 300 funcionários uma semana sem trabalhar numa situação sem um estudo 

melhor. Então solicitamos, e estamos chegando a um acordo, com o Sintusp e a reitoria 

dialogando, e eu imagino que o congresso será realizado dentro de critérios que 

protejam o patrimônio público que está sendo investido. E acho que o relacionamento 

da reitoria com os dois sindicatos é um relacionamento sadio, eu acho que eu me reuni 

mais com os sindicatos do que as duas últimas gestões anteriores, e acho que as coisas 

estão indo tranquilamente. Eu continuou verificando e o senhor me cobre se as coisas 

não andarem direito, mas eu acredito que o senhor não terá essa preocupação. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - É que nunca houve nenhum prejuízo 

para o funcionamento da Universidade São Paulo por conta dos congressos realizados 

pelos trabalhadores, acho que não há prejuízo nesse sentido. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sr. Deputado, nós, há maneiras de se fazer as 

coisas de uma forma mais tranquila e mais organizada e que se proteja, inclusive, os 

participantes. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas o grande prejuízo para a 

Universidade foi a saída de mais de três mil funcionários servidores, e foram saídas 

incentivadas pela própria reitoria, não só a de V. Exa., mas as anteriores também, esse é 

o grande prejuízo. A Universidade precisa de mais servidores, principalmente no HU. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, eu 

gostaria só de deixar registrado, o tempo de Vossa Excelência infelizmente terminou, e 

o reitor pode responder a todas as questões que já foram feitas. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Então, deputado, nós estamos tentando superar a 

saída dos funcionários através de treinamento, através de mobilidade interna e, 

principalmente, reduzindo as tarefas repetitivas que eles estão fazendo, otimizando os 

processos administrativos, isso está sendo feito. 

A questão do HU sendo desmontado, nós acabamos de ganhar um prêmio 

semana passada, sendo que nós somos o único credenciado dentre da área de 

Enfermagem, do único hospital latino-americano. E os 40 milhões, deputado, eu acho 

que eu tenho uma boa notícia, eu acho que semana que vem o dinheiro entra, e nós já 

temos tudo planejado. Já entrou? Esta semana mesmo vai entrar, deputado. Já está tudo 

planejado, entrou dinheiro, nós sabemos, já está tudo organizado para imediatamente 

reativar o que precisa ser reativado. Mas nós já fizemos um acordo com o HC, e hoje 

temos 26 plantonistas, o que alivia os nossos médicos para poder cuidar da parte clínica 

e, principalmente, a tarefa mais importante que é a de ser preceptor dos nossos alunos, 

tanto internos como residentes. 

A questão do sucateamento de Escola de Aplicação, creches. A Escola de 

Aplicação, o atual diretor da Faculdade de Educação, que é uma pessoa também ligada 

ao ensino, Ensino Médio, Ensino Básico, ele está empolgado em implantar melhorias, 

então ele está envolvido nisso, deputado. A questão das creches, eu volto a afirmar, a 

USP no auge não oferecia creche nem para 10% da demanda, então sempre foi um 

número muito restrito, sempre atendemos um número muito restrito. 

E, por último, a questão de descumprimento do Projeto de lei, deputado, isso foi 

judicializado, então nós estamos esperando a ação judicial que está em andamento, esse 

é o nosso. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Há uma ADIN, mas ela não tem 

liminar a lei tem que ser respeitada não há nenhuma decisão do Supremo Tribunal 

Federal, a lei está em pleno vigor. A PGR entrou com uma liminar, mas não houve, com 

uma ADIN, na verdade, mas não houve liminar. Então a lei tem que ser respeitada. Eu 

não sei qual é a orientação da Procuradoria, acho isso uma afronta à legislação, nós 

vamos tomar providências em relação a isso, é uma aberração jurídica o que está 

acontecendo com a maior universidade da América Latina, se comportar dessa maneira 

contra as professoras de Educação Infantil. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado, pelo senhor me alertar, mas a 

Procuradoria preparará um texto explicando como é que está a situação judicial, jurídica 

para o senhor. Nós enviamos para o senhor. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Só um esclarecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Em relação aos 40 milhões do HU, 

haverá contratação via concurso público de médicos e profissionais da Educação. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu não posso fazer concurso público se eu não 

sei se no ano que vem os senhores e senhoras vão dar também algum recurso adicional. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nós vamos aqui, nós apresentamos 

propostas, espero que os deputados que defendem realmente a universidade pública 

aprovem as nossas emendas. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então, nós vamos, metade dos recursos são para 

recursos humanos e metade para custeio, infelizmente não saiu o recurso para 

investimento, mas a Universidade assume o investimento, e eu acredito que esses 40 

milhões vão fazer uma grande diferença, fantástica. Eu agradeço ao Srs. Deputados e as 

Srs. Deputadas essa deferência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A próxima 

inscrita, deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia a todos, bom dia Sr. 

Reitor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já é boa tarde, não 

é deputada? Estamos trabalhando. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Já, estamos chegando lá, vamos lá. 

Eu gostaria de começar a minha pergunta, o senhor na exposição que o senhor fez, o 

senhor colocou que eram pouquíssimos salários que estavam acima do teto. E pelo que 

eu vi aqui, o Sr. Rossi, do Tribunal de Contas, disse que na última vez que eles fizeram 

tem dois mil – cadê?, fugiu meu papel. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dois mil trezentos 

e alguma coisa. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Exatamente. Por que essa diferença 

de colocação, dos dois mil 300 e poucos funcionários acima, que recebem acima do 

teto, e desses funcionários eu gostaria de saber: qual a porcentagem entre ativos e 

inativos?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. Acho que eu me expressei mal, 

deputada, peço desculpas. Quando eu falei acima, salários exagerados nós temos 

pouquíssimos, são todos professores ou funcionários aposentados e bem antigos, é isso 

que eu falei, desculpe, acho que me expressei mal. Acima do teto do governador, dentro 

daquele conceito de direito adquirido, de fato a senhora tem razão, nós temos 985 

colaboradores ativos e 1.097 inativos. Dos ativos, como eu disse para a senhora, os 

valores variam de 14,86 reais a 5.211,34 reais, sendo a média 1.512,87 reais. Os 

inativos ganham mais. Começa, a faixa começa de 49,66 reais até um docente que chega 

a receber 22.256,33, porém a média é baixa, a média é 3.423,65 reais. Os procuradores 

não estão nessa lista porque eles têm o teto do Judiciário. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas é pago pela Universidade. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Sim, tudo isso é pago pela Universidade.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor falou também que a 

Universidade é que paga os seus aposentados. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Aposentados autárquicos. A Universidade de São 

Paulo tomou a precaução em 1983-84 a contratar funcionários pela CLT, mas os 
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docentes, como tem uma carreira docente, são autárquicos, e nós pagamos os 

aposentados autárquicos. Os celetistas já estão no INSS. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Outra questão que eu queria pedir 

para o senhor, que eu queria levantar, complementando o que o deputado Wellington 

colocou de uma servidora que foi para Salamanca e recebeu, e foi no mesmo dia, que é 

impossível, e ela recebeu a diária. Eu tenho aqui mais quatro, um, dois, três, quatro 

problemas iguais: um para Paris no mesmo dia 6/06, outro para Berlim, outro para 

Lisboa e outro para Atenas. Então se o senhor pudesse esclarecer isso para a gente, 

mandando como que isso funciona, porque são, desses quatro, eu sei que tem mais um 

que eu me perdi lá, são ida e volta no mesmo dia, e aí tem o referencial de diária. Então 

se o senhor pudesse fazer essa gentileza. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Por favor, será um prazer. O que eu já adiantei 

para o deputado, eu acredito que seja isso mesmo, é que eles recebam de fontes 

diferentes, talvez nem seja, se for um professor nem é da mesma fonte da Universidade, 

porque ele tem dois projetos de pesquisa, então ele vai para uma reunião em Salamanca 

recebe um dia por um projeto de pesquisa, dois dias por um outro projeto de pesquisa. 

Ele vai para Amsterdã, recebe dois dias por um projeto de pesquisa, três dias por um 

outro, ou então ele vai para Londres e aí ele vai por Londres com recurso 

extraorçamentário e aí alguém solicita que ele fique um dia a mais para fazer alguma 

coisa da Universidade, ele recebe uma diária a mais. Então tem vários fatores. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Seria bom para a gente ter esse 

esclarecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se V. Exa. 

pudesse – deputada, passa os nomes e os dias, depois ele está no compromisso aqui de 

responder ou mandar essas mesmas coisas, as notas, tudo em relação a essas viagens, 

acho que fica transparente.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Vou até dizer que nós não cobramos nota, nós 

pagamos a diária e ele tem que comprovar que ele foi, só isso. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E ele comprova 

através do que? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Através da participação dele, de um certificado 

que ele participou, através da passagem aérea que ele foi e voltou. Agora tem mais uma 

outra coisa que talvez aí a crítica do deputado Wellington é muito pertinente, o nosso 

portal de transparência é geral. Então, eu tive o cuidado de verificar essas viagens, e 

percebi que tinha viagens que são recursos da USP, são recursos National Health 

Service que entraram na USP e nós estamos pagando as diárias para os professores 

participar daquele projeto. É recurso de alguma outra agência que entrou na USP para 

pagar as diárias de um outro professor. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Seria interessante colocar isso, a 

entrada e a saída do dinheiro. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu estou falando isso para diárias do exterior, 

que é muito comum isso. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Seria interessante para esclarecer, 

quanto mais – e concordando também com o que a deputada Carla falou –, eu fui várias 

vezes, entrei no portal de transparência da USP, é muito complexo porque você tem que 

ter um nome do servidor. Eu não sei o nome do servidor, eu quero – se a gente entrar 

aqui no salário dos deputados, você não precisa colocar o nome, está lá explícito cada 

deputado. Então seria uma forma de ter realmente transparência, nos ajudaria muito. 

Outra coisa que eu gostaria de perguntar. Como que é feito o critério, como que 

são colocados os critérios para mestrados e doutorados sobre a mesma temática? Como 

isso é feito, como isso, principalmente quando envolve bolsa de estudo. Porque eu tenho 

recebido várias denúncias, várias colocações falando sobre isso, o excesso de 

doutorados e mestrados com o mesmo tema e muitas bolsas de estudo para isso. Por 

gentileza. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, os critérios de mestrado e doutorado 

sempre são competitivos e meritórios. O mestrado, o aluno faz um projeto que ele 

demonstra conhecimento de um certo assunto; doutorado, não, ele avança o 
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conhecimento, essa é a grande diferença. As bolsas de estudo, tem dois tipos. Tem bolsa 

de estudo que o aluno e o orientador pedem por uma agência de fomento, competição. 

As outras, e temos bolsas de estudos em que, principalmente da Capes, vem uma cota 

para o programa e essa cota para o programa é distribuída em função da nota que o 

aluno teve para entrar naquele programa, é sempre meritório.  

O que acontece, que deve ser esse o fato que chegou à senhora, quando se tem 

um programa conceito 7 e um programa conceito 3, é lógico e programa conceito 7 tem 

um número maior de bolsas homologadas pela Capes do que o programa conceito 3. 

Quando se tem um grupo de pesquisa extremamente ativo, como o grupo do professor 

Hernandez, é lógico que esse grupo, naquela temática, tem mais bolsas porque é o grupo 

mais ativo, está mais produtivo.  

Os alunos entram no mestrado e doutorado procurando o orientador que possa 

orientá-los, e esse orientador já tem os projetos de pesquisa dele esse é o processo. 

Então um orientador ou um programa extremamente ativo tem um número de bolsas 

maior que um menos ativo, essa é a realidade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim, mas eu digo, um dos 

exemplos que tive foi a liberação do aborto, por exemplo. Existem “n” mestrados e 

doutorados todos falando sobre o mesmo assunto, então, o meu questionamento seria 

mais ou menos esse. Aí nós teríamos uma única temática e as pessoas tendo bolsas no 

mesmo – essa é a minha dúvida. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Provavelmente, esse caso particular eu não vou 

saber, mas, logicamente, eu vou, o pró-reitor deve fazer esse levantamento e me passar e 

eu passo à senhora com muito prazer. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Por gentileza. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas o que eu estou supondo é que deve ser de 

um programa conceito 7 na Capes, portanto tem um número de bolsas elevado, e o 

orientador ou a orientadora dessa temática deve ser um pesquisador muito produtivo 

que está recebendo um número muito grande de bolsas, que está recebendo um número 

grande de alunos pleiteando ser orientando dele. A senhora entendeu? O aluno, pela sua 

nota, tem direito à bolsa ou não, eles fazem uma classificação. Programa A teve. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A minha pergunta: não existe 

limite então? Trezentas mil pessoas querem discutir sobre a liberação do aborto e vão 

fazer doutorado e mestrado sobre esse único assunto. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Certamente o orientador não vai conseguir 

orientar 300 mil.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, eu digo durante os anos pode 

mudar o orientador etc. e tal, mas não existe um limite, não existe, como o deputado 

Daniel falou, a gente não vai conseguir fazer com que pesquisas outras, outros assuntos 

sejam mais explorados.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, há indução, eu citei o caso de inteligência 

artificial que agora está sendo induzida pela Universidade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então a Universidade está induzindo. Nesse caso 

eu estou imaginando que deve ser um ou outro orientador muito produtivo que está 

dentro de um programa que tem um número de bolsas grandes, eu estou imaginando, 

mas logicamente o pró-reitor deve buscar. Liberação do aborto é esse o tema que a 

senhora falou? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É, gira em torno dele. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Gira em torno dele. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Outra pergunta que eu gostaria de 

colocar, o senhor falou de as bolsas, as cotas etc. A universidade fez algum 

levantamento sobre evasão dos alunos cotistas? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Isso que eu tentei responder para o deputado, nós 

estamos ainda no começo, nós começamos em 2016. Então no começo – como disse o 



Verba Editorial Ltda. 

75 

 

deputado – ainda as cotas eram para a Universidade toda, depois nós transformamos 

para os cursos e agora os cursos para os períodos. Então este é o primeiro ano que nós 

temos cursos e períodos com cotas. O que nós temos pouco – volto a dizer para a 

senhora, estatisticamente não é confiável – é que nas unidades que entraram número 

grande de alunos de escolas públicas, eles perceberam que no primeiro ano eles tinham 

alguma dificuldade, no segundo ano se misturou. 

Agora, eu preciso de mais alguns anos para ter dados estatísticos para mostrar 

para a senhora. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor tem para falar para a 

gente mais ou menos em quanto tempo. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, a pró-reitoria está fazendo estudos 

contínuos, mas para ser dado estatisticamente confiável, precisa se passar mais uns dois 

ou três anos. Para que o aluno possa chegar ao quarto, quinto ano para a gente ver como 

ele está se comportando. Mas nos dois primeiros anos, na unidade que tem número 

estatisticamente confiável, esse resultado já me mostraram. Mas eu não posso divulgar 

porque não é. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Está em processo ainda.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Estatisticamente é muito fraco. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Certo. Outra coisa, quando nós 

estivemos aqui com o Sr. Rossi do Tribunal de Contas, ele falou que as fundações, que 

dão apoio às universidades, elas resistem a se submeter à fiscalização da Corte. Como 

que funciona esse trabalho? Vocês têm as fundações que os ajudam, e as fundações, 

segundo o Tribunal de Contas, têm uma resistência muito grande a prestação de contas, 

fiscalização. Como que nós poderemos ter essa transparência e a Universidade continuar 

usando desse trabalho se a gente não tem essa fiscalização? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Prezada deputada, eu acho que houve algum mal-

entendido, as fundações são rigorosamente fiscalizadas pela curadoria das fundações, 

são obrigadas a apresentar relatórios anuais para a curadoria. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Tribunal de Contas também?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - E o curador de fundações é bem exigente. Bem, 

eu posso verificar, vou até falar com o Dr. Rossi para ver o que ele está levantando, 

porque as fundações, toda fundação é obrigada a fazer relatórios anuais e toda fundação 

é obrigada a ter um cuidado, um controle interno muito forte porque a curadoria, e a 

curadoria, eu posso afirmar para a senhora, que a curadoria é muito eficiente. Qualquer 

fundação que tenha alguma dificuldade, ela, imediatamente nomeiam um interventor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora me 

permite um aparte? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Lógico. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - As contas do 

Tribunal de Contas, aliás, as contas de vocês. Qual conta foi reprovada, de quais anos as 

contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Em função dessa questão do salário acima do 

teto, as nossas contas, que eu me lembre, todas estão sob judice, por causa de definição 

desse. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só por esse 

apontamento ou outros apontamentos? Ou é um dos?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Esse apontamento me parece que é o principal 

em todos, é o recorrente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E os outros? Aliás, 

e as outras irregularidades do Tribunal de Contas? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Aquelas conseguimos justificar e apresentar e 

está tudo em discussão. O que é recorrente e não tem uma solução em função dessa 

divergência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Das fundações 

também? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - As fundações nós não prestamos contas delas. As 

fundações têm caráter privado, elas prestam contas para a curadoria de fundações. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Uma última pergunta. Os 

professores da área de Saúde recebem algum tipo de complementação salarial por 

desempenhar funções de assistência? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Os professores da área da Saúde, como eu 

expliquei, são diferentes. Os professores da área da capital, a maioria deles não é tempo 

integral, são professores que trabalham meio-período, passam meio-período aqui no 

Hospital das Clínicas, na Faculdade, e outro meio-período nas suas atividades pessoais. 

Os professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a maioria é de professores 

de tempo integral, por serem professores de tempo integral têm direito a no máximo oito 

horas por semana de atividades de extensão remuneráveis. E a maioria deles utiliza 

apenas essa permissão.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E esse recurso é tirado da folha de 

pagamento? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Como assim? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse recurso que o senhor está 

falando. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, é competência dele. Ele faz uma cirurgia, 

ele faz atendimento, ou faz consultoria. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Nenhum médico, nenhum 

professor médico da área da Saúde tem regime de dedicação exclusiva à Universidade? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Só os de Ribeirão. Mas mesmo com o regime de 

dedicação exclusiva, eles têm essas oito horas para atividades de extensão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, correto. Obrigada. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Com recursos extraorçamentários. Quer dizer, 

nenhum funcionário, nenhum docente da USP tem mais que um salário da própria 

Universidade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Correto. Está joia, muito obrigada. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado, deputada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputada Valeria Bolsonaro. O último inscrito, deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Muito boa tarde a todos. Queria agradecer 

a presença do nobre reitor a esta Casa Legislativa, seja muito bem-vindo. As minhas 

perguntas serão bem objetivas, então vou pedir a gentileza para que o senhor seja o mais 

breve possível, porque o meu tempo é bastante curto. 

Gastos com infraestrutura, locação e aquisição de bens móveis, água, energia, 

reformas de obras em geral, esses gastos são quitados pela própria Universidade, 

correto? Maravilha. 

O senhor mostrou aqui, através da apresentação que nos trouxe, superação do 

desequilíbrio financeiro, eu queria saber, como o senhor colocou, abre aspas “outros 

custeios e investimentos”. Nesses outros custeios e investimentos estão incluídos esses 

itens que acabei de citar?  
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Todos esses. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Maravilha. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Toda a parte de custeio. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Se puder fazer a gentileza de colocar no 

slide, fica na figura número 4, a parte é superação do equilíbrio financeiro. Caro reitor, 

minha preocupação com o que ocorre na Universidade de São Paulo é a má utilização 

dos recursos financeiros do pagador de impostos, que paga um valor considerável, de 

acordo com o que o senhor nos trouxe no gráfico da figura 4, única e exclusivamente a 

preocupação com o patrimônio.  

Vou dar um exemplo, o senhor falou mais cedo sobre o destacamento da PM, 

toda a polêmica gerada pela permanência da Polícia Militar do Estado de São Paulo no 

campus da Universidade, na Cidade Universitária da USP, ela se gera única e 

exclusivamente porque boa parte dos alunos da FFLCH querem fumar a sua maconha 

tranquilos. Infelizmente a gente tem essa questão do uso de drogas na universidade 

públicas e isso é real.  

E a gente uma série de outras questões como, por exemplo, eu fiquei pasmo, eu 

fiquei chocado com o que eu vi no semestre passado, os trabalhadores do Sintusp 

utilizaram uma sala específica da Universidade de São Paulo para poder fazer um 

sambão, fizeram um churrasco, levaram cerveja, bebida alcoólica dentro da 

Universidade de São Paulo, colocaram as cadeiras uma em cima da outra e resolveram 

tocar um pagodão lá, e fizeram o encontro deles. Eu achei isso um verdadeiro absurdo. 

Por quê? Porque eles estavam utilizando as dependências da Faculdade e, de acordo 

com o gráfico que o senhor trouxe aqui, são utilizados, sim, valores que são repassados 

pela população, do pagador de impostos.  

Fora isso nós temos também a utilização da Faculdade para oficina de órgão 

reprodutor feminino, porque eu não posso falar aqui na íntegra o que eles utilizam lá 

dentro, porque senão é quebra de decoro, e também uma série de cursos, informações 

etc. relacionados ao fascismo, para combate, e não sei o quê, e conseguem dar um jeito 

de colocar o Jair Bolsonaro nesse balaio todo. Então, qual é a minha pergunta para o 

senhor: existe um estudo contra o impacto financeiro, ainda que irrisório, desse valor 

antes de autorizar a utilização desses passos? Qual departamento é responsável por 
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autorizar os espaços da Universidade de São Paulo para esse tipo de evento? E quem 

assina essa autorização? Essas são as minhas três perguntas iniciais. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - A autorização dos espaços também é 

descentralizada. Quando é um espaço geral, a prefeitura dos diversos campi tem essa 

incumbência. Quando é dentro de uma unidade, o diretor da unidade autoriza, dá essa 

autorização. Normalmente nós temos autorizações descentralizadas, normalmente.  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Entendi. E o senhor já pensou em passar 

um filtro maior com relação à autorização da utilização desses espaços como uma forma 

de trazer maior equilíbrio nas contas da faculdade, porque isso não é algo que acontece 

de forma pontual. Em todos os cursos, de todas as faculdades da USP ocorre, seja na 

FFLCH, seja na escola de Economia e Administração, seja na Poli, principalmente no 

Largo do São Francisco, e isso é algo corriqueiro, ocorre quase todas as semanas a 

utilização desses espaços para esses determinados fins. Eu acredito que – fica aqui a 

minha sugestão para o nobre reitor – é repensar quanto à autorização da utilização dos 

espaços públicos exclusivamente para fins acadêmicos, porque infelizmente não é isso 

que está acontecendo ultimamente. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, deputado Garcia, inclusive eu preciso saber 

dos exemplos. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Eu tenho vários. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Normalmente, nós temos atividades, dezenas de 

atividades diárias na Universidade. Quando o espaço é para fins de um congresso, de 

alguma coisa que tem que remuneração, os espaços são alugados, nós alugamos espaço, 

mas nós não alugamos espaço para o grande público, alugamos o espaço para 

atividades, por exemplo, o congresso é organizado por uma equipe de professores da 

USP. Então a Universidade aluga para esse evento, mas porque tem uma vinculação 

com a Universidade. Nós não alugamos espaços para fazer evento externo da 

Universidade. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qual o critério, 

quais critérios vocês seguem para alugar o espaço ou se utilizar? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Se o evento é da USP, e o espaço está disponível, 

ele é alugado. Então se eu tenho um congresso meu e eu preciso de um anfiteatro, e o 

anfiteatro está disponível, eu alugo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se não for 

alugado, cedido? Qual o critério? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - É cedido quando é para fins, não tem 

remuneração, eu vou fazer um treinamento com os meus alunos. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Seria para fins acadêmicos então? 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Geral, por exemplo, um treinamento para os 

docentes, nós estamos fazendo muito treinamento para os docentes. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Maravilha. Faz dois meses que enviei um 

requerimento de informações para o senhor, e o senhor me respondeu, escrito “Como 

combater o fascismo” e nela colocava a figura do presidente da República Jair 

Bolsonaro, como se fosse um fascista a ser combatido. Questiono o senhor: este evento 

foi um evento alugado ou foi um evento autorizado pela Universidade de São Paulo?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu acredito que esse evento não foi alugado, 

porque, que eu saiba, não teve – se é aquele que eu me lembro, que o senhor me 

mandou –, aquele não teve recurso financeiro recebido pelo organizador. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - O senhor sabe me dizer quem autorizou 

esse evento e se ele é legal?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, os eventos feitos internamente – por 

exemplo, o senhor mesmo foi convidado para ir para a USP uma vez. 
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Imagina eu na FFLCH. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então, são eventos feitos pelos alunos, os alunos 

têm algumas iniciativas que nós não temos controle, inclusive eles não pedem 

autorização. Então não sei se o diretor da unidade, nesse caso que o senhor citou, 

autorizou ou não autorizou, eu não sei dizer, mas alunos nossos, e nós incentivamos que 

eles façam eventos e de toda a natureza. Nós temos eventos sociais, eventos acadêmicos 

específicos, eventos de extensão, os próprios alunos participam treinando pessoal 

externo, então são coisas diversas. E alguns, os que são mais formais, logicamente, 

solicitam autorização porque você precisa ter um anfiteatro livre, precisa ter um 

anfiteatro em condições de ser usado. E alguns, às vezes, os alunos fazem 

espontaneamente. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Entendi. Fica aqui a minha solicitação ao 

nobre reitor quanto a um endurecimento no sentido de fazer com que todos os eventos 

da Universidade de São Paulo tenham que ter a autorização da reitoria porque, uma vez 

que eles colocam até mesmo figuras públicas nesse meio, bebidas alcoólicas, dentre 

outras coisas, tentando denegrir a imagem de pessoas que fazem parte do cenário 

político brasileiro, eu creio que isso incorra até em crime. 

Então a Universidade de São Paulo precisa se responsabilizar por esse tipo de 

evento, fica aqui a minha sugestão ao senhor e esse requerimento de informações que eu 

fiz ao senhor, eu gostaria – agora que o senhor me respondeu que foi um evento 

informal, portanto não teve autorização da Universidade de São Paulo – para que isso 

não se repita, que a USP venha adotar medidas mais enérgicas quanto à reprodução 

desse tipo de evento na Universidade de São Paulo, uma vez que quem paga os 

impossos para se manter a Faculdade são pessoas que têm diversos tipos de 

posicionamentos políticos não são só pessoas de esquerda ou pessoas de direita. 

E minha última pergunta. Eu ainda tenho tempo, nobre presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor pode 

fazer a última pergunta. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Maravilha. A minha última pergunta, caro 

reitor, nós temos alguns casos na Universidade de São Paulo de professores que estão 
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recebendo acima do teto constitucional, como já foi dito aqui. Porém, nós temos alguns 

casos extremamente específicos de alguns professores que tiveram o salário reduzido, e 

aqui eu quero trazer o nome de um professor muito conceituado, acredito que o senhor o 

conheça, é o professor Ricardo Felício, é o professor de Climatologia da FFLCH.  

Ele é uma pessoa tão importante para a Universidade de São Paulo que já foi até 

mesmo no “Programa do Jô”, para debater a questão do aquecimento global, do efeito 

estufa, já foi até o Senado da República, é uma pessoa que se posiciona de forma firme 

e prova por á mais bê cientificamente essa questão do aquecimento global, de que é uma 

farsa, ou seja, ele briga com instituições como Greenpeace dentre outras. 

E nós tivemos repentinamente o salário do professor Ricardo Felício reduzido, e 

é inegável o nível de conhecimento que esse homem tem, a importância que ele tem 

para a Universidade de São Paulo, enquanto outros pares, que têm exatamente a mesma 

categoria sua como professor, estão recebendo valores exorbitantes. Então, eu queria 

saber o que está acontecendo especificamente no caso do professor Ricardo Felício, se o 

senhor tem ciência do que está acontecendo, muitas vezes até mesmo esse docente tenta 

ter investimentos em pesquisas, ele também não consegue. Então queria saber se isso 

são meramente erros administrativos e não perseguição político-partidária dentro da 

Universidade de São Paulo.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bem, nobre deputado, eu posso uma coisa 

assegurar, não há perseguição político-partidária dentro da Universidade. Isso insisto – 

eu já falei, acho que no começo eu falei – a Universidade é um lugar em que as pessoas 

discutem e todos são respeitados. Eu digo que nós temos na área política, nós temos 

desde à direita, um Delfim Netto ainda ativo, e até esquerda mais próxima de alguns 

colegas que os senhores têm aqui. Portanto isso eu posso assegurar aos senhores, isso 

como reitor eu asseguro. 

O caso do professor Felício, eu não o conheço pessoalmente, mas eu já ouvi 

falar dele, sem dúvida; salário reduzido eu estou, não é uma coisa. Só se houver algum 

problema com a Certi, nós temos avaliações internas contínuas, eventualmente. Eu vou 

ter que verificar, eventualmente, esse professor deve ter algum. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Tranquilo, aguardo um retorno do Sr. 

Reitor. Quanto à questão da perseguição política, em 2016 eu participei de uma 

resistência ao trancaço da Universidade de São Paulo no portão 1, fui agredido pelos 
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militantes, do Sintusp inclusive, então acredito que essa falácia de que não existe 

perseguição político-partidária na Universidade de São Paulo ela não é verdadeira. 

Inclusive os próprios alunos que se consideram como conservadores, de direita ou 

qualquer coisa do tipo, eles, além de serem perseguidos, têm a sua nota reduzida por 

parte de alguns professores, o seu currículo é queimado no mercado de trabalho, e eu já 

vi casos de alunos com fotos deles impressas coladas no muro da Universidade 

chamando “procura-se fascista”. 

Então, o próprio professor Ricardo Felício também é vítima dessa perseguição, 

eu peço encarecidamente, nobre reitor, que o senhor olhe para a Faculdade, olhe para a 

Universidade de São Paulo, que deixou de ser um ambiente acadêmico há muito tempo, 

principalmente dentro da FFLCH, que se tornou um ambiente hostil, onde não existe 

liberdade de pensamento, onde não existe liberdade de expressão. E qualquer um que 

pensa diferente é rechaçado dentro daquele ambiente. Então eu peço que o senhor com 

muito carinho olhe para a Universidade de São Paulo no sentido de fazer com que a 

pluralidade de ideias venha funcionar ali dentro. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Os professores dentro da Universidade, inclusive 

dentro da Faculdade de Filosofia, eles são respeitados. Deputado, lógico, se tiver, 

realmente eu vou verificar, eu vou conversar com a diretora no caso particular, mas é eu 

diria que dentro da própria Faculdade de Filosofia nós temos posições bem divergentes, 

bem divergentes de docentes que têm posturas político-sociais bem diferentes e que 

convivem com uma educação, com o respeito mútuo. Você pega desde professores que 

defendem o Governo anterior até os que são opositores, estão dentro da Faculdade de 

Filosofia, às vezes do mesmo departamento. Mas logicamente eu vou verificar isso, sem 

dúvida. 

Mas, por favor, tendo esse tipo de alguma dúvida, o senhor recorra a mim, se 

tiver alguma dificuldade. Pode ver, agora o professor Ignácio Poveda que vai ficar aqui 

com mais tempo, então solicita através dele para que as coisas possam chegar a mim 

para tirar um esclarecimento, porque uma coisa que eu defendo arduamente é realmente 

esta, defender a Universidade como local de debates, debates verbais, sempre verbais, 

nunca físicos. 

E o que aconteceu com o senhor numa entrada tal, esses fatos são punidos, há 

punições. E dizer que a Universidade não permite esses debates, que não há o ambiente 
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saudável para isso eu acho que não é. Talvez esteja com algumas interpretações – nós 

vamos continuar conversando. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Por exemplo, a gente teve aqui em abril 

de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Acabou o tempo 

de V. Exa. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Mas nós podemos conversar depois, deputado. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Eu vou adorar fazer uma visita na FFLCH 

com o senhor. Muito obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Dr. 

Vahan, agradecemos a sua presença hoje. E caso venhamos precisar de novamente uma 

vinda do senhor ao decorrer da CPI, V. Exa. aceita novamente vir?  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Meu caro deputado Wellington Moura, eu estou 

a sua disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Muito obrigado. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu que agradeço, aliás foi muito útil para mim 

também essa conversa com os deputados, deu para perceber, inclusive algumas 

colocações, que fazem algumas sugestões muito importantes para melhorar as nossas 

atividades. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço as Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, agora posso falar no plural, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, por isso e 

estou a sua disposição. E mais ainda, quer dizer, qualquer informação – nós vamos 

passar todas as informações que pediram – qualquer informação adicional, por favor, 

teremos o máximo prazer, a Universidade, os gestores da Universidade em poder 

fornecer. 



Verba Editorial Ltda. 

86 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Obrigado 

Dr. Vahan Agopyan pela presença. Registro a justificativa do nobre deputado Professor 

Kenny, também um dos sub-relatores. Nada mais havendo a tratar está encerrado nesta 

CPI.  

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


