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CPI – GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

26.06.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Bom dia a todos. 

Havendo número regimental, eu declaro aberta a sétima reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – Gestão das Universidades Públicas, criada pelo ato 32 de 

2019 – aumenta, por gentileza, o microfone um pouco, por favor, pessoal do som 

aumenta o microfone, por favor, um pouquinho –, com a finalidade de investigar 

irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado, em especial quanto à 

utilização do repasse de verbas públicas a elas.  

Registro a presença dos nobres deputados: deputada Valeria Bolsonaro, 

deputado Barros Munhoz, deputada Carla Morando, deputado Daniel José, deputado 

Arthur do Val e este presidente, deputado Wellington Moura. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental o 

pedido de V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovada a Ata da reunião da CPI da reunião anterior. Vamos, quero registrar a 

justificativa do deputado Professor Kenny, que a apresentou. Mais algum? Não, por 

enquanto só. 

Antes de ouvir o reitor que se encontra aqui presente, Dr. Marcelo Knobel, nós 

vamos primeiro aos itens da pauta. Item 1 – solicitante Valeria Bolsonaro, 

Requerimento da CPI 33/2019, solicita que seja oficiado ao reitor da Unicamp para 

prestar informações acerca da dupla matrícula do ex-reitor José Tadeu Jorge e outros. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 
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Item 2 – solicitante deputada Valeria Bolsonaro, Requerimento 34 de 2019, 

solicita que seja oficiado aos responsáveis das universidades USP, Unesp e Unicamp o 

envio dos arquivos com a relação dos salários constitucionalmente considerados 

extrateto, detalhando as correrias e as respectivas verbas. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSB - Carreiras. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É que eu achei 

estranho também: “correria” – as carreiras, mas por via das dúvidas a gente segue o que 

está escrito aqui, e as respectivas verbas que compõem os vencimentos. Coloco em 

discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

 Requerimento 3 – da deputada Carla Morando, 35 de 2019 que solicita os 

holerites dos seguintes servidores públicos da Universidade de São Paulo, Vahan 

Agopyan, Abel Lavorenti, Adalberto Americo Fischmann e Accácio Lins do Valle, dos 

últimos oito anos com o objetivo de prestar subsídio a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito da Gestão das Universidades Públicas. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Nesse momento então como está agendado para proceder à oitiva do Dr. 

Magnífico Reitor da Universidade – opa, você me deu uma folha errada, você errou o 

nome da universidade. 

Para ouvir o Dr. Magnífico Reitor da Unicamp, Dr. Marcelo Knobel nos termos 

– falei certo doutor? –, nos termos do artigo 13, parágrafo II, da Constituição do Estado 

de São Paulo, do artigo 34b segundo o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, 

e do artigo 3º, inciso 1 e 2 da lei 1.1124/2002 do Estado de São Paulo, com o objetivo 

de prestar informações sobre a gestão das universidades públicas. 

Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua vinda a esta CPI. Tenho certeza que será 

de suma importância para o crescimento dos trabalhos aqui hoje que nós estamos 

realizando durante esse período da CPI, tenho certeza que todos os esclarecimentos 

terão uma resposta, serão esclarecidos nesta CPI, perguntas que os deputados irão fazer. 

Daqui a pouco abriremos as inscrições, mas V. Exa. tem o tempo regimental para poder 

trazer a uma explicação, uma explanação de como está hoje a Unicamp, os trabalhos, 

em relação até ao tema que é a CPI das universidades, dos tetos salariais, salários acima 
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do teto e as outras questões que abordam a arrecadação do ICMS, do recurso que chega 

até a sua universidade.  

Então eu deixo o tempo regimental para que o senhor possa fazer sua 

explanação. Logo em seguida abro para os deputados poderem se inscrever e a gente 

poder então entrar nas perguntas para que V. Exa. possa trazer os esclarecimentos, se 

for possível. Obrigado, reitor. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito obrigado. Eu preparei uma apresentação, 

será que eu posso? 

 

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

claro. Tem um microfone. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu, se me permitem, eu vou falar aqui de pé, 

porque estou acostumado com dando aula. Eu queria agradecer em primeiro lugar de 

estar aqui presente, mostrar um pouco a Universidade Estadual de Campinas, a 

Unicamp, queria também agradecer a presença dos deputados aqui desta CPI, todos os 

assessores e servidores desta Casa. Queria também agradecer aqui a presença do pessoal 

do Fórum das Seis, que tem acompanhado esta CPI de perto, todo o pessoal da Unicamp 

que me acompanhou e naturalmente todos aqueles que estão ouvindo pela Internet. 

Eu preparei uma breve apresentação para dar uma ideia da Unicamp, uma ideia 

geral, mas claro que focar um pouco mais no assunto específico da CPI que é a questão 

da gestão do orçamento e tudo mais. 

Então a Unicamp é uma universidade jovem, fundada há pouco mais de 50 anos, 

e ela realmente nesse período conquistou realmente muitas coisas. Considerando a idade 

que ela tem, e realmente as crises pelas quais a gente já passou, a história do Brasil, a 

história do Estado e tudo o que tivemos neste momento. Então hoje temos uma 

participação efetiva e muito importante entre as melhores universidades da América 

Latina, está muito bem rankeada entre as melhores do mundo também. 

Vale dizer que não é só a Unicamp, mas também a Unesp e a USP, as três 

universidades são parte desse sistema público do estado de São Paulo, estão muito bem 

nos rankings das melhores universidades.  

O financiamento, então, como os senhores sabem, é 2,1958% do ICMS, aqui 

cada dígito é importante, em 2018 isso correspondeu, orçamentariamente a 2,268 
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bilhões de reais, temos uma primeira revisão orçamentária, onde a gente prevê 2,37 

bilhões para 2019 e temos aqui muitos recursos extraorçamentários também, aqui é um 

destaque que eu queria fazer, muitas vezes se fala que as universidades não captam 

recursos fora do orçamento que recebem do Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor tem esse 

material aqui impresso para os deputados aqui. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não trouxe, mas posso providenciar, a gente 

providencia também rapidamente. Temos recursos extraorçamentários, em 2018 foram 

728 milhões de reais e de receita própria aproximadamente 75 milhões de reais, depois 

eu vou destacar e comentar um pouco mais sobre cada um desses recursos. 

Hoje, as características gerais da Universidade, temos seis campi: em Campinas, 

Piracicaba, Limeira e Paulínia, nós temos 24 unidades de ensino e pesquisa, dois 

colégios técnicos, quatro hospitais pertencentes à Universidade e mais também o 

Hospital Estadual de Sumaré, que a gente administra, Hospital Regional de Piracicaba e 

sete AMEs em diferentes cidades do estado de São Paulo, 159 cursos de pós-graduação, 

66 cursos de graduação, 21 centros interdisciplinares – centro e núcleos 

interdisciplinares de pesquisa. 

A comunidade acadêmica hoje conta com 1.865 docentes. Vale destacar que a 

imensa maioria deles é professor de dedicação exclusiva, integral e exclusiva de 

pesquisa e ensino, 238 docentes de outras carreiras, 7.471 funcionários. Temos hoje 20 

mil alunos de graduação, aproximadamente 18 mil alunos de pós-graduação. E essa é 

uma característica peculiar da Unicamp também, temos um número de estudantes de 

pós-graduação quase equivalente ao de graduação, mostrando a força da pesquisa na 

universidade, e 3.200 alunos no Ensino Médio e Técnico. 

No Ensino Médio e Técnico, temos dois colégios, como eu mencionei, um em 

Limeira que é o Cotil, que hoje está em décimo lugar, foi o décimo lugar do ENEM 

entre as escolas públicas do estado de São Paulo, e o Cotuca, lá em Campinas, que é o 

segundo lugar no ENEM entre todas as escolas públicas do estado de São Paulo. Então 

dois colégios que a gente, que fazem parte da Universidade desde o seu início. 

O ingresso na graduação este ano passou por mudanças expressivas, nós tivemos 

aqui uma readequação do sistema de ingresso na Unicamp, então hoje nós temos o 

sistema tradicional que é o vestibular, aproveitamos também as notas do ENEM, 
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incluímos o sistema de cotas étnico-raciais, nós temos o ProFIS, que é um programa 

inovador, que é o programa de Formação Interdisciplinar Superior, temos o bônus na 

nota, que é nosso programa de ação afirmativa e inclusão social, criamos o também o 

Vestibular indígena e uma novidade interessante também foi a criação da possibilidade 

de ingresso de estudantes que foram medalhistas em olimpíadas científicas, de 

matemática, de química, de física; esses estudantes, bons medalhistas, medalhas de 

ouro, de prata, de bronze, já entram na Universidade sem a necessidade do Vestibular, 

por exemplo. Com isso nós temos três mil, quase 3.400 vagas. 

E tivemos, para vocês terem uma ideia da seletividade que tem a Universidade, 

aproximadamente 95 mil inscritos, ou seja, pouco mais de 3%, 4% daqueles que se 

inscrevem conseguem ingressar na Universidade. E esse número é um número que vem 

crescendo ano após ano. 

Então como eu mencionei, o ProFIS é um programa inovador da Unicamp que 

oferece 120 vagas de Ensino Superior para os melhores alunos de cada escola pública da 

cidade de Campinas, temos o PEIS que são pontos extras no Vestibular para aqueles 

alunos que tenham cursado Ensino Médio ou Fundamental em escolas públicas e um 

percentual de cotas étnico-raciais. E com isso a gente consegue atingir uma diversidade, 

ou melhor, colocar na Universidade, que a Universidade tenha no seu corpo de 

estudantes realmente a representação mais fiel da sociedade à qual, afinal de contas, a 

gente atende. 

 Nós estivermos dados bastante expressivos na questão da diversidade na 

Universidade, temos aproximadamente hoje 50% de ingressantes de escola pública. E, 

como eu já mencionei, aproximadamente 20 mil alunos matriculados na Universidade 

na graduação. 

Permanência estudantil – temos moradia, temos bolsas de moradia, bolsa de 

alimentação, transporte, bolsa de auxílio social, temos 1.000 vagas na moradia 

estudantil, e também temos o serviço de assistência psicológica e psiquiátrica ao 

estudante, o serviço de apoio ao estudantes, diversos projetos de permanência 

estudantil, porque, afinal de contas, não basta só fazermos com que os estudantes 

ingressem, mas precisamos fazer com que esse estudante fique que na Universidade e a 

gente cumpra o nosso papel social também fazendo com que os estudantes se formem.  

Então temos na pós-graduação também um número, como mencionei, um 

número de expressivo de estudantes matriculados, gente de todo o País que vem nos 

buscar, e para vocês terem uma ideia dos números, ano passado foram quase 1.400 teses 
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de mestrado, quase 1.000 teses de doutorado, com esses dados a Universidade estaria 

entre as top 20 em qualquer ranking dos Estados Unidos em que número de formação de 

estudantes de mestrado e doutorado, ou seja, uma universidade que realmente tem uma 

formação muitos precisa de estudantes de pós-graduação com extrema qualidade a 

média da Unicamp é a nota da Capes, a nota máxima é 7; 6 e 7 são consideradas as 

notas de excelência internacional, a Unicamp é a universidade do País com a melhor 

média ponderada no que se refere ao sistema de pós-graduação de todos os seus cursos. 

E na pesquisa também uma é uma universidade destacada, é a Universidade do 

País que tem a melhor média de publicação por docente, tipicamente 2,7 papers, 2,7 

trabalhos por docente da Universidade, o que é um número bastante expressivo. E nós 

temos também diversos, naturalmente, diversos programas de extensão, por exemplo, a 

escola de extensão da Unicamp ano passado teve aproximadamente, como vocês podem 

ver, 11 mil alunos presenciais, 18 mil alunos de ensino a distância, e tendo um 

faturamento da ordem de 25 milhões de reais em curso de extensão. Temos diversos 

projetos de extensão, um programa muito interessante chamado Universidade que é um 

programa para terceira idade hoje temos mais de 1.000 alunos matriculados, temos 

escritórios de projetos, cursinhos populares, ou seja, uma série de atividades de extensão 

e naturalmente de cultura também. Tivemos mais de 2.600 eventos com público externo 

de mais de 125 mil pessoas, temos nos museus, temos fóruns permanentes, ou seja, 

temos uma vasta atividade cultural não só na cidade de Campinas, mas no Estado como 

um todo. 

Outras iniciativas que eu queria destacar, por exemplo, a criação do 

Observatório de Direitos Humanos, nós temos também um projeto muito interessante 

em parceria com a CPFL que é o Campo Sustentável, nós estamos hoje já produzindo 

com energia fotovoltaica mais de 2% da energia consumida no campus, criamos uma 

usina de geração de energia, estamos colocando todos os ônibus elétricos, trocamos os 

ares-condicionados da Universidade melhorando a gestão da distribuição de energia, 

etiquetando todos os edifícios para ver o consumo de energia de cada edifício. 

Naturalmente, como vocês têm acompanhado aqui na CPI, estamos, não só criamos mas 

estamos aprimorando dia após dia o nosso portal da transparência, levando ao portal da 

transparência todos os dados, absolutamente todos os dados da Universidade. Criamos o 

Instituto de Estudos Avançados, temos um projeto muito inovador de planejamento 

estratégico, ou seja, uma Universidade que tem se mobilizado bastante em todas as 

frentes. 
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Um dado particularmente interessante é o dado da Inova, que é a nossa agência 

de inovação. Ela foi fundada em 2003, foi a primeira de inovação de uma universidade 

pública latino-americana, nós temos hoje os indicadores que são realmente referência 

mundial, mais de 1.000 famílias de patente vigentes, 115 licenciamentos vigentes, quer 

dizer que a gente licenciou essa patente, está ganhando royalties a partir dela, ou seja, 

ainda é um valor pequeno, mas é um valor que cresce ano após ano, hoje já representa 

quase dois milhões de reais em royalties que a gente recebe dessas patentes. 

E um dado que é importante para a Unicamp, porém ruim para o País, a 

Unicamp ocupa o primeiro lugar em patentes do País. Por que é ruim para o País? 

Porque não seria a função da Universidade, é uma empresa que deveria estar no 

primeiro lugar em patentes, mas não, a Unicamp é a primeira depositante de patentes do 

País. 

Temos um parque, estamos criando o Parque Científico e Tecnológico, diversas 

empresas que estão ali já instaladas, a IBM, a Lenovo, a Motorola, o Instituto Eldorado, 

a Samsung, já estão dentro do campus da Unicamp trabalhando em colaboração com os 

nossos pesquisadores, nossos professores, nossos estudantes, e a gente está 

implementando cada dia mais esse campo, já temos diversas empresas incubadas, 

diversas empresas com convênio com a Universidade. 

Um exemplo que a gente gosta muito de mostrar é nossas empresas filhas, hoje 

temos cadastradas mais de 700 empresas filhas da Unicamp, cresceram, nasceram, 

foram planejadas ou incubadas dentro da Unicamp. Algumas empresas dessas, pelo 

menos temos duas que são consideradas unicórnio, que têm o valor já maior de um 

bilhão de dólares. Temos empresas do tamanho da Mobile, da CI&T, empresas muito 

grandes, grande número de empresas pequenas também. O interessante é que elas não 

vão se instalar em outros lugares, 80% dessas empresas se instalam aqui no estado de 

São Paulo, 50% dessas empresas na região de Campinas, Limeira ou Piracicaba, ou seja, 

elas trazem recursos para o País e, mais importante, para o estado de São Paulo. 

Hoje estimamos que o faturamento dessas empresas é da ordem de 4,8 bilhões 

de reais de faturamento, 30 mil empregos diretos gerados, ou seja, a gente já, só com 

essa iniciativa, você já percebe de imediato o retorno para a sociedade do investimento 

que ela faz na universidade pública.  

A área de Saúde também é uma área muito conhecida, temos o Hospital das 

Clínicas, que é um hospital de alta complexidade que atende uma região de seis milhões 

de pessoas na região de Campinas, vários deputados aqui já tiveram a oportunidade de ir 
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lá visitar, o Hospital da Mulher José Aristodemo Pinotti, o CAISM, a gente administra o 

Hospital Estadual de Sumaré, o Hospital Regional de Piracicaba, temos o Hemocentro, 

o Gastrocentro, e ainda, como já disse, administramos sete AMEs, vale a pena dizer, nas 

pesquisas feitas pela Secretaria de Saúde, são os sete AMEs mais bem classificados, 

melhores votados pela população, os usuários desse sistema. 

 Então aqui vocês têm uma ideia, receberam aqui o folder, temos quase 900 

leitos, mais de cinco milhões, quase seis milhões de exames laboratoriais, 40 mil 

internações, o seja, são números expressivos que mostram a força da Unicamp e a 

importância da Unicamp no setor de Saúde. Aqui é importante destacar, é fundamental 

que o Estado, por meio da sua Secretaria de Saúde, coloque mais recursos na nossa área 

de Saúde, que a gente está na região de Campinas subfinanciado pelo Estado, porque a 

Universidade foi trazendo para si, ou seja, essa responsabilidade, e naturalmente a área 

de Saúde é uma área que precisa cada dia mais recursos e mais atenção. 

Levando ao ponto, chegando já rapidamente ao ponto que eu acho que é 

importante destacar, a questão das finanças. Hoje estamos tentando sair de uma crise 

econômica sem precedentes no País, como vocês podem ver, a arrecadação de ICMS de 

2018 foi equivalente à arrecadação que tivemos em 2008, ou seja, o País retrocedeu 

praticamente dez anos em termos de arrecadação de economia, da pujança da economia. 

Isso claro que reflete diretamente no financiamento das prefeituras, do Estado e 

naturalmente das universidades também. Nós retornamos ao patamar de 2008, sendo 

que a Universidade nesse meio-tempo mudou bastante, cresceu, nós temos na Unicamp 

a criação do campus de Limeira, segundo campus de Limeira, que é a FCA, nós tivemos 

um número grande de aposentadorias, que eu vou mostrar depois, e isso afetou 

imensamente as finanças da Universidade.  

Nós temos na Universidade, a partir da crise e com diversas ações que foram 

realizadas ali dentro, uma diferenciação, aqui em azul está o recurso, o repasse, que foi, 

que vem do ICMS, e em vermelho o gasto com a folha de pagamento da Unicamp. 

Vocês podem perceber que essas linhas andaram razoavelmente juntas, por um bom 

período de tempo, a partir de um momento em 2014 elas começaram a se separar, mas 

percebam que, no momento que a gente ingressou na administração, abril de 2017, 

conseguimos fazer um, realmente – eu vou mostrar com mais detalhes – brecar, 

digamos assim, parar, que essa linha vermelha pare de subir, tentando fazer com que as 

duas linhas voltem a se encontrar novamente. 
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Isso aqui fica mais claro neste gráfico que a gente mostra todos os meses na 

Unicamp, que é o gráfico da Aeplan, da nossa assessoria de planejamento. A partir 

dessa linha vermelha, mostra claramente o início da gestação, quando eu ingressei como 

reitor da Unicamp, o comprometimento com a folha de pagamento era 117%, 17% a 

mais a Unicamp gastava só em folha do que recebia do Estado. Hoje, esse 

comprometimento, fechamos em dezembro de 2018, esse comprometimento foi de 91%, 

e o total, já contando custeio está em 103%.  

Ainda estamos em déficit, mas um déficit cada vez menor. Isso foi feito, claro, 

com medidas que não são, digamos assim, politicamente difíceis de realizar dentro da 

Universidade, corte de cargos, corte nas funções, gratificadas, fizemos um corte linear 

nas gratificações, revisamos todos os contratos da Universidade, reduzimos o custeio, 

corte muito forte em despesas com diárias e passagens, redução na reposição de pessoal 

e reajuste de salários. Essa é sempre a discussão que a gente tem tido com o Fórum das 

Seis, sem a reposição das perdas relacionadas com a inflação do período.  

E com isso, naturalmente, conseguimos quase equacionar a questão do déficit. 

Como vocês podem ver o déficit chegou a 254 milhões em 2016, conseguimos reduzir 

significativamente e esperamos até o fim da gestão equacionar e equilibrar 

absolutamente as finanças da Universidade. A Universidade chegou a ter, a Unicamp 

chegou a ter 1,7 bilhões de reais em caixa, e graças a esse recurso que foi juntado na 

Universidade foi que conseguimos manter a Universidade funcionando durante esse 

período, mesmo com esse período de déficit. 

Claro que esse recurso hoje está na faixa de 450 milhões e a nossa preocupação é 

não esgotar esse recurso para poder sempre ter uma reserva e a possibilidade de 

continuar investindo em infraestrutura, continuar investindo em diversas atividades que 

a Universidade precisa ter para viver e naturalmente para sobreviver em momentos de 

crise.  

Então aqui é um gráfico que mostra, ilustra bem, eu acho que o período da nossa 

gestão. Notem que aqui a gente conseguiu, em rosinha aqui talvez, é o valor da folha de 

pagamento, em marrom seria o custeio e em vermelho o repasse. Nós conseguimos 

manter durante os dois anos de gestão que a gente tem a folha absolutamente estável. O 

que significa isso? É muito difícil porque cada aposentado nosso continua na folha de 

pagamento. Além disso, nós temos quinquênio, sexta parte, incorporação de 

gratificações, manter a folha estável é muito difícil porque ela cresce organicamente 
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sozinha da ordem de 1,5% a 2% por ano. É importante dizer que manter ela estável é 

algo muito difícil.  

E a expectativa nossa era que a economia, ou seja, essa linha vermelha, 

crescesse muito mais rapidamente do que cresceu, infelizmente, não foi o que ainda 

aconteceu. Esperamos que a economia comece a dar sinais de vitalidade e com isso a 

gente espera que a linha vermelha de fato passe essa linha de gastos que a gente está 

mantendo aí firme.  

Um desafio importante nosso são as aposentadorias. Vejam que com a 

possibilidade de uma mudança nas regras da aposentadoria cada vez temos mais o 

número de aposentado. Só nos últimos dois anos foram mais de 1.000 aposentados 

dentro da Universidade, cada aposentado, volto a insistir, continua na folha porque, ao 

contrário de outros lugares, na Unicamp a maioria dos nossos funcionários é estatutária, 

não é CLT, então eles continuam na nossa folha de pagamento. O que faz com que o 

desafio de repor esses funcionários, esses professores, seja muito grande. Então esse é o 

desafio atual, vejam que em 2008, conforme mencionei anteriormente, a folha com 

aposentados era 17%, hoje 2018, ela chegou a 35%, dobrou. Ou seja, hoje a 

Universidade Estadual de Campinas tem, do recurso que recebe, 35% da folha é com 

aposentados, aproximadamente 20% da nossa folha é com a área de Saúde, e por isso a 

gente está ficando cada vez mais estrangulado nessa questão para a reposição.  

E com isso o custeio acabo estando mínimo, então a gente precisa de recursos 

para a infraestrutura, para a manutenção predial, para manter a Universidade 

funcionando. Então vejam aí o valor que a gente já atingiu de aposentadorias, que é um 

valor que ainda vai tender a crescer. 

Com relação à autonomia, é importante destacar que com isso a gente conseguiu 

ter um planejamento estratégico adequado, fizemos na Unicamp um projeto de 

qualidade, todos os nossos professores têm doutorado, crescimento rápido e expressivo 

de indicadores de qualidade, conseguimos fazer isso diminuindo o quadro total e 

expandindo fisicamente, tendo mais estudantes. Vocês podem ver aqui os dados, os 

números são, realmente, falam por si só, vagas na graduação e na pós-graduação, os 

matriculados, as dissertações, todos os indicadores são positivos do período da 

autonomia para cá. 

Por exemplo, o campus de Limeira, você veem que não só representa um 

aumento expressivo do nosso número de estudantes, mas para a cidade de Limeira, e 

quem conhece ali sabe, que representou um vetor de desenvolvimento da cidade, era 
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uma região completamente isolada em Limeira, onde foi criado o campus 2 de Limeira, 

hoje, quem vai lá hoje e foi há 10 anos atrás não reconhece, está cheio de negócios, de 

hotéis, de condomínios, ou seja, a expansão impressionante que houve naquela região 

somente por causa do campus de Limeira. Vale destacar que na época que foi feito o 

campus havia uma promessa de repasse adicional por parte do governador de 0,05% do 

ICMS que até hoje não foi cumprida. 

Os desafios que a gente tem. Como continuar atraindo talentos para as 

universidades estaduais paulistas, ou seja, como manter bons professores em início de 

carreira, como fazer com que eles escolham as nossas universidades, e aqui, claro, eu 

falo em nome da Unicamp em particular, para que queiram continuar aqui mantendo o 

nível de excelência que a gente conquistou. 

Como manter a área de Saúde é uma preocupação peculiar nossa, como ampliar 

o número de estudantes, como formar mais e melhores professores para o Estado, que 

precisa cada vez mais de melhores professores, ou seja, como continuar entre as 

melhores garantindo a excelência que a gente garante tendo os recursos que a gente tem, 

e mais, o sistema de governança e de gestão que a gente aplica. Então esse é o nosso 

desafio para o futuro.  

Eu vou concluir mostrando uma ideia, por exemplo, a gente tem na Unicamp a 

ideia, estamos planejando o hub internacional do desenvolvimento sustentável. A 

Unicamp, em 2015, comprou uma nova área, uma gleba de expansão de 1,4 milhão de 

metros quadrados, contiga à Unicamp, e a gente planejou: o que vamos fazer com essa 

nova área? O que que podemos fazer? Em vez de fazer mais do mesmo, imaginamos 

fazer um hub em parceria com todas as instituições que nós temos ao lado, nós temos 

condições excepcionais, temos ali o Sirius, a CNPEM, a PUC, a Universidade Católica 

de Campinas, nós temos a Facamp, a Pólis, toda essa região aí que está em amarelo que 

compõem o polo estratégico de desenvolvimento, o CIATEC da cidade de Campinas, e 

nós estamos planejando junto com a Prefeitura, com a PUC com todos os demais atores 

a criação desse polo que vai ser uma smart city, uma cidade inteligente voltada para a 

pesquisa e desenvolvimento em parceria público e privada com a iniciativa privada, 

iniciativa pública, empresas públicas para criar um polo de desenvolvimento 

sustentável.  

Já conseguimos recursos do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

são recursos a fundo perdido, não é um empréstimo, de um milhão de dólares para fazer 

o plano diretor dessa área e esse recurso está sendo liberado esta semana. Então, essa é 
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uma novidade que a gente acredita que realmente ousando, mudando realmente, 

atualizando a Universidade nós podemos fazer mais, fazer melhor e manter a excelência 

acadêmica.  

Então com isso eu agradeço, concluo, estou à disposição para questionamentos 

que forem pertinentes. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Gostaria de me inscrever para perguntas, 

por favor. 

 

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

primeiramente, registrar a presença dos nobres deputados, deputada Professora Bebel, 

que também é membro desta CPI, deputado Paulo Fiorilo e deputado Rafa Zimbaldi, 

que também é da região de Campinas, grande atuante nessa região. 

Então abro as inscrições: deputado Arthur do Val, mais algum deputado? 

Deputada Carla Morando, este presidente também se coloca. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como terceiro. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Valeria 

Bolsonaro pediu agora, logo depois Daniel José. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu pedi pela ordem primeiro, 

Sr. Presidente. por favor. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não tem 

problema, deputada. A deputada Valeria Bolsonaro até abre mão, eu abriria mão 

também para V. Exa. Depois então da Professora Bebel a deputada Valeria Bolsonaro, 

depois o deputado Daniel José. É isso, deputado? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Daniel José, ele está perguntando. Pela 

ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor pode me inscrever também? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Inscrevo, o senhor 

é o sexto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para me inscrever. 

 

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

Barros Munhoz, o sétimo. Lembrando a todos que o tempo, deputado – o oitavo –, eu 

gostaria de registrar a todos que são dez minutos que cada deputado tem, os membros 

efetivos, os membros substitutos como qualquer outro deputado terão cinco minutos. 

Eu estou deixando espaço, reitor, para que todos os deputados possam fazer um 

bate-bola se quiserem. Pergunta, o senhor responde, pergunta, o senhor responde, eu 

acho que fica mais dinâmico, mais fácil de se entender e de terem todas as respostas 

respondidas. Então eu deixo também isso claro. E gostaria, primeiramente, antes de 

abrir, fazer já novamente um convite caso alguma pergunta não seja respondida, ou que 

demore o prazo, o senhor não saiba também responder, que acredito que possa haver 

isso, acontecer isso. Se o senhor aceita um novo convite para poder estar aqui presente 

no futuro próximo na CPI? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Claro. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então está 

registrado que também V. Exa. aceita esse convite. Então abro a palavra, o deputado 

Arthur do Val terá o tempo de dez minutos, lembrando, novamente, quem está 

marcando o tempo aqui é o Maurício. E nós vamos ver, tem o pedido do deputado 

Daniel José para a gente poder colocar no visor, eu acho justo também todos 

acompanham e fica um negócio bem claro, mas quando algum deputado tiver dúvida, 

pode perguntar que eu pergunto imediatamente para ele, quanto tempo está 

acontecendo. 

Deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom dia, professor, muito obrigado por ter 

vindo, a gente recebeu aqui o pessoal do Tribunal de Contas, reitor da USP, reitor da 

Unesp, agora o senhor, e com apresentações muito boas e esclarecedoras. Eu gostaria de 

deixar claro aqui que o papel da nossa CPI, inclusive quando eu, a Valeria e o Daniel 

nós fomos na Unicamp tentar realizar um debate sobre a CPI, parecia que a CPI ia fazer 

uma caça às bruxas e a perseguir professor, ia vir aqui e não foi nada disso. Eu acho que 

até agora todos que vieram aqui puderam esclarecer seus pontos, inclusive fiquei muito 

surpreso com o baixo nível de alguns alunos e de alguns até professores que estavam lá, 

e você falava A o cara entendia B e responda C, e você falava, não é possível que as 

pessoas não têm um mínimo de lógica aqui para entender. 

O papel de uma CPI aqui, como o Barros sempre lembra a gente aqui, não é em 

nenhum momento colocar questões ideológicas, eu mesmo aqui tenho muitas 

divergências em termos de gestão, eu poderia discutir aqui o papel de uma universidade 

em administrar um hospital, o papel das cotas, até das pesquisas que o Daniel vem aqui 

levantando muitos questionamentos, mas esse não é o papel de uma CPI. Nós não 

estamos aqui para debater com o senhor, mas sim para perguntar e obtermos alguns 

esclarecimentos. 

Se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma pequena crítica ao material 

que foi nos enviado, o material é complexo, cada imagem em um arquivo, eu falei, isso 

aqui não está condizente com o nível esperado da Unicamp. Eu quero crer que o pessoal 

não sei disso por birra, eu quero que o pessoal não falou: “Já que eles estão pedindo 

informação vou mandar do jeito mais difícil possível”. Eu quero crer que não seja, não 

tenha sido essa a intenção das pessoas. Eu estou perguntando para todos reitores, esta é 

sempre a minha primeira pergunta, eu gostaria de perguntar ao senhor. 
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Qual que é a posição da reitoria em relação a um negócio que para mim é uma 

anomalia no Brasil, que é a chamada greve de estudante? É aquela história, o cara não 

quer estudar, o problema é dele, agora, a partir do momento que ele não deixa um aluno 

entrar numa sala de aula ou um professor ministrar sua aula, eu acredito que ele esteja 

incorrendo, inclusive, em um crime. Gostaria de saber qual que é o papel, qual que é a 

posição da reitoria em relação a essa denominada greve de estudantes?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Bem, a gente tem aqui a complexidade da 

Universidade, como o senhor pode ver na sua ida lá, é sempre tem, hoje em dia no 

Brasil cada vez mais uma polarização que não leva absolutamente a nada. As pessoas 

não ouvem, não discutem, não conversam, e é justamente o contrário do que a 

universidade deve ser, a universidade deve ser justamente o lugar de privilegiar as 

ideias, privilegiar o debate e, principalmente, mais do que nunca, o respeito às ideias 

dos outros. Isso deve prevalecer.  

E justamente na questão das greves de maneira geral, mas em particular das 

greves dos estudantes, o que nós compreendemos, entendemos que é a mobilização, os 

movimentos estudantis são legítimos e importantes, mas não podemos impedir de modo 

algum que um professor que queira dar aula, dê aula, e não podemos impedir de modo 

algum que o estudante que queira assistir aula, que assista aula. Então isso é ponto 

pacífico. A gente tem que ter as liberdades, que quem quiser mobilizar, fazer, e é 

legítimo que faça, mas sem impedir a liberdade do outro também e a necessidade que a 

Universidade tem por sua própria gestão, de sua própria função, de dar aula, de oferecer 

aula e tudo mais, Então esse é claramente o nosso papel, garantir que as aulas sejam 

dadas, que a matéria seja cumprida e que todos aqueles que queiram dar aula e assistir 

aula tenham essa oportunidade. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Fico feliz com a resposta, eu estou 

juntando todos os reitores falando isso, justamente para usar como argumento quando 

aluno quiser impedir outros alunos de estudar eu vou mostrar a posição da reitoria da 

universidade em relação a isso. 

Uma outra pergunta que parece fora de contexto mas não é, principalmente 

agora que nós temos a reforma da Previdência vindo para os estados e municípios 

também. O senhor apresentou um dado aqui que me preocupa, e não só o senhor, mas o 

próprio Tribunal de Contas, os outros reitores das outras universidades que é justamente 
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o crescimento da porcentagem de gasto com servidores inativos. O senhor apresentou 

um dado que mais que dobrou, está em 35% e numa tendência de alta. O que é ainda 

mais preocupante. Então eu convido em primeiro lugar o senhor, por favor, a fazer parte 

do debate que com certeza virá para esta Casa que dará o exemplo para o resto do 

Brasil, do debate da reforma Previdência que vai vir para cá e isso vai pegar fogo. Eu 

gostaria de saber de antemão. Qual é a posição do senhor em relação à reforma da 

Previdência que virá para os estados e municípios?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Em primeiro lugar acho que é importante 

colocar, que é um debate fundamental para nós e para a sobrevivência das 

universidades. A questão da insuficiência financeira, ou seja, tem um debate, uma 

discussão realizada justamente entre as universidades, os diversos atores, o Governo 

sobre quem é o responsável pelo pagamento do que é considerado, chamado, 

insuficiência financeira, que são justamente os aposentados e os pensionistas. 

A questão que fica é se é papel, se está dentro do pacote, digamos assim, o 

repasse, o pagamento dos aposentados? É essa que é uma discussão que dentro da 

universidade precisa estar colocada com toda a clareza. Sobre a questão da reforma da 

Previdência, acho que é um debate importantíssimo, ainda está bastante incerto o que 

vai acontecer, tanto no que se refere aos estados, aos municípios, mas é fundamental 

colocar que a gente deve manter pelo menos aqui, em particular nas universidades, é 

importante lembrar como acho que ocorre em todas as carreiras, mas em particular nas 

universidades, é manter os benefícios que as pessoas fizeram quando foram contratadas. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Direitos garantidos. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Manter os direitos garantidos, porque aquilo 

numa universidade com a nossa, por exemplo, eu comento o meu caso específico que 

fica mais fácil. No momento que eu optei por ser professor universitário numa 

universidade pública paulista, eu tinha outras opções eventualmente, e eu optei pela 

universidade porque eu sabia que eu poderia ter, eu tinha direito a aposentadoria 

integral, eu tinha direito a um certo número de anos para me aposentar, mesmo 

ganhando muito menos eventualmente do que em um outro emprego. Isso acho que os 

direitos garantidos têm que ser respeitados e a discussão tem que ser colocada a partir 
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daí, então é por aí que eu – acho que temos que discutir uma reforma, mas que essa 

reforma deve partir desses princípios fundamentais que são importantes. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Uma terceira pergunta eu gostaria de fazer 

de maneira muito respeitosa. Eu quero que fique claro que isso aqui não é um debate, 

um enfrentamento, mas é realmente uma dúvida genuína que eu tenho. O senhor 

olhando para mim, eu acredito que você me considere branco, o meu avô era negro. 

Você batia o olho nele, claramente ele era um homem negro. Eu gostaria de saber no 

sistema de cotas que a Unicamp adota, o que me impede de me declarar negro? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O que te impede de declarar negro? Isso é uma 

autodeclaração que cada pessoa faz, e tem a ver não só com os traços, fenótipos, mas 

também com toda a história familiar que a pessoa tem e tudo. Então, hoje na nossa 

Universidade nós temos aqui uma experiência imensa no País de diversas universidades 

que já implantaram o sistema de cotas étnico-raciais e que tiveram essa discussão, e esse 

é um assunto extremamente discutido e bem consolidado. Há várias características, 

várias discussões, hoje estamos enfrentando justamente esta questão dentro da Unicamp 

porque houve ali diversas pessoas que eventualmente parece que fraudaram o sistema, 

houve uma denúncia, estamos investigando.  

E a comissão criada para fazer essa investigação está estudando tudo que foi 

feito no País para realizar esse tipo de análise. Então já tem uma vasta documentação, 

tem decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é algo que está bastante 

consolidado dentro do País. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Novamente, no meu caso: o que me 

impede de me declarar negro? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É sua a autodeclaração e sua posição pessoal 

da sua visão...  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O que me impediria de me declarar negro 

é a minha própria consciência. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exatamente. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Então vamos assumir que é um sistema 

altamente fraudável. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ele pode ser fraudável, mas a gente acredita 

que ele é um sistema que é extremamente importante e necessário para o País. E um 

País especialmente como o nosso, ele tem que ter uma base fundamental pela qual a 

gente deve contentar construir o País, que é a ética, a responsabilidade e saber que 

aqueles que precisam é que devem usufruir daqueles benefícios que são colocados. 

Nenhum sistema é completamente à prova de fraudes, só que é a construção dessa ética 

e desse desenvolvimento que também a gente é responsável por fazer. Eu acho que é 

esse o nosso papel e o nosso legado que podemos deixar e devemos deixar para o País. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O.k. Uma outra pergunta aqui. Um blog 

que dá conta de que na campanha do senhor para a reitoria da Universidade, o senhor 

criou um compromisso de busca de alternativas para a crise junto a parcerias público-

privadas. Apesar dessa frase até aparecer um pouco desconexa com várias declarações 

que o senhor dá em outros jornais, eu gostaria de indagar se é verdade que: naquele 

momento havia esse tipo de intenção? Se sim, por que que nada expressivo foi feito até 

hoje em vista de que a gente tem menos de 1% dos recursos da Universidade vindo 

extraestado? Isso inclusive consta no próprio site da Unicamp.  

E o senhor, no final da apresentação, apresentou um terreno e um plano de 

ampliação que me deixou muito feliz, até olhei para o Daniel aqui falei: poxa, que 

bacana, eles estão buscando essa alternativa de parcerias; e o senhor citou várias 

instituições. Eu e o Daniel até tivemos dificuldade de identificar alguma a privada, no 

final o senhor falou das parcerias público-privadas, mas eu não identifiquei ali 

instituições privadas. 

Então, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que foi feito até agora para que 

de fato essa frase do senhor aqui: “o compromisso de busca de alternativas para a crise 

junto a parcerias público-privadas”, seja de fato eficiente, uma vez que não tem nem 1% 

da Universidade hoje, arrecadação da Universidade extraestado? E, em segundo lugar, 

mais ou menos quanto que o senhor aproximaria de recursos privados para essa nova 

empreitada que o senhor apresentou aqui para nós, que o senhor acha que vai ser? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Eu gostaria de fazer primeiro um comentário. 

Sobre a questão de recursos extraorçamentários, não é verdade que é 1%, são 30%. A 

gente tem de captação de recursos extraorçamentários aproximadamente 700 milhões 

dentro da Universidade de um orçamento de dois bilhões. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - No site estava 60 milhões.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sessenta milhões foi em algum ano... 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu coloquei é um pouco mais de 15, são 150 

milhões, que isso é receita própria. A receita própria, por exemplo, quando a gente 

cobra o restaurante a gente – são recursos razoavelmente pequenos, entre aspas, 

digamos assim, que a gente tem na Unicamp. Recursos extraorçamentários são quase 

30%, isso está no patamar das melhores universidades de qualquer lugar do mundo. A 

gente capta recursos, a gente tem grandes hoje projetos com a Petrobras, com a Shell, 

com diversas empresas petroleiras, com diversas empresas farmacêuticas, nós estamos 

fechando um acordo com a CPFL da ordem de 100 milhões de reais, estamos fazendo 

um acordo com diversas empresas no sentido de buscar cada vez mais recursos, 

convênios, contratos, recursos extraorçamentários são diversificados e num patamar 

muito importante dentro da Universidade, aproximadamente 30%.  

O que é importante destacar é que esses recursos extraorçamentários, pela nossa 

maneira de governança, não podem ser utilizados para folha de pagamento porque um 

ano existem, outro ano não existem, então não podem entrar na folha. E hoje o nosso 

gargalo é a folha, e isso tem que ser também claramente colocado, a folha de pagamento 

é o maior gasto, de longe, da Universidade.  

Sobre a nova área, a parceria envolve sim em público e privado, estamos 

conversando com muitas, é que ainda está num estágio preliminar, mas na área 

específica temos vários centros de processamento de dados do Santander, nós já fomos 

conversar com o presidente do Santander e eles estão no conselho inicial do nosso hub. 

Tem a Pólis que ali, antiga o CPqD, que é privatizado, é privado, é uma organização 

privada de pesquisa, o Instituto Eldorado, a própria Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, nós temos diversos atores privados atuando, e estamos conversando com 
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mais, estamos conversando com empresas que já querem investir, por exemplo, a 

própria CPFL que hoje tem recursos chineses, que é a State Grid, eles querem instalar 

um centro de pesquisa lá e nós estamos negociando. 

Então, garanto para o senhor que realmente a conversa é muito boa e nós não 

temos esse tipo de – o que é importante é que a Universidade cumpra o seu papel frente 

à sociedade, e isso é feito das diversas maneiras. E nós sabemos e temos consciência 

que é fundamental diversificar as fontes de recursos, senão a gente não tem futuro. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Uma última pergunta. O senhor costuma 

não gostar muito da lógica mercantilista, até obtive uma resposta parecida do reitor da 

USP quando ele veio aqui, a gente sabe que é inconstitucional, mas sobre a cobrança de 

mensalidade de quem pode pagar. E a resposta dele, na verdade até me surpreendi com 

a qualidade, ele disse o seguinte, que existe uma lógica de que a sociedade entende que 

o aluno formado com Ensino Superior vai trazer um benefício maior para a sociedade 

do que para si mesmo. E eu fiquei pensando nisso, achei um excelente argumento. 

Gostaria de perguntar para o senhor então da maneira mais honesta possível 

mesmo. Por exemplo, imagina um aluno muito rico que entra na universidade se forma 

em algum curso de alto custo para o contribuinte, inclusive o mais pobre, em vista de 

que a universidade é sustentada pelo ICMS, que em via de regra no nosso País é o mais 

pobre que paga mais imposto, infelizmente. Então você pega um aluno rico que foi 

sustentado durante seu ensino pelo aluno mais pobre, de ICMS, aí ele pega um diploma 

daqui e vai trabalhar no exterior numa outra empresa, ou ele abre uma empresa aqui 

com nada a ver com o que ele estudou. E eu fico pensando, em que é isso compensou a 

sociedade, que foi tão custosa para a sociedade a formação desse aluno. 

E gostaria de saber se a Unicamp, se o senhor pessoalmente, tem alguma 

resposta para esse tipo de indagação ou se existe algum mecanismo que a gente possa 

fazer para evitar esse tipo de investimento inadequado, vamos chamar assim. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim sobre a questão do, em particular no caso 

do nosso País, em particular no caso do Brasil, pela construção e pela própria maneira 

com que a sociedade é construída pela própria construção do sistema de universidades 

públicas, eu sou favorável à completa gratuidade do ensino público até no caso do 

Ensino Superior, e isso o professor Vahan, como o senhor mencionou, teve uma 

resposta que eu acho que ela parte desse processo, mas tem outras tantas. Eu tenho 
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escrito, até fui convidado para escrever sobre esse assunto e temos diversos comentários 

sobre essa questão.  

E, de fato, na minha visão, há maneiras que são mais eficazes e melhores de 

inverter essa situação, ou seja, temos que fazer uma mudança efetiva da nossa cobrança 

de impostos onde os mais ricos têm que pagar mais e com isso beneficiar mais a 

sociedade de maneira geral. Na questão específica, como fazer para aqueles estudantes 

que de fato conseguem se dar bem na vida e retornar para a universidade. Como de fato 

acontece muito fortemente nos Estados Unidos, nós temos pensado e criado sobre isso. 

Nós criamos um programa chamado Parceiros da Unicamp que tem funcionado muito 

bem, até estamos surpresos com a grande quantidade de gente interessada. 

Nós já temos programas de bolsas de mestrado, que são financiados por ex-

alunos, nós temos no nosso programa de Filhas da Unicamp, lá dentro da Unicamp 

criou-se o sistema Unicamp Ventures, que são ex-alunos da Unicamp, hoje dono de 

empresa, que estão investindo nas incubadoras, nos jovens empresários. Criamos ali um 

círculo muito positivo e muito interessante e tem funcionado bem, esse pessoal se reúne, 

apoia a Unicamp nos eventos, apoia, faz de tudo e tem gerado também recursos para 

investir nas próprias novas empresas que têm aparecido. 

Além disso, pagam bolsa de mestrado, de doutorado, contribuem com diversas 

ações, mas nós vamos mais fundo, nós estamos já discutindo, fizemos grupo de 

trabalho, porque houve no início do ano, provavelmente o senhor sabe, a sanção da lei 

que os fundos, são equivalentes aos endowments que existem nos Estados Unidos, 

porque hoje temos dois problemas. Por que uma pessoa vai colocar recursos na 

universidade? Primeiro, entra no caixa comum não sabe se o dinheiro que colocou vai 

ser investido de fato onde ele quer, isso os fundos permitem fazer, destinar recursos 

específicos, essa lei só foi sancionada em janeiro. Em segundo lugar, que funciona nos 

Estados Unidos e não funciona aqui, infelizmente, porque foi vetado pelo presidente, foi 

a questão de isenção de impostos, ou seja, você deduz do Imposto de Renda aquela 

doação. Isso foi vetado, infelizmente, mas ainda os fundos continuam válidos e a gente 

está trabalhando no sentido de criar esse fundo dentro da Unicamp para permitir que as 

pessoas, ex-alunos, possam colocar recursos dentro da Universidade.  

Vou te dar simplesmente um exemplo. O presidente da terceira maior companhia 

do mundo é ex-aluno nosso. A Qualcom, que é uma empresa gigantesca na área de 

telecomunicações, o presidente mundial é ex-aluno de engenharia da Unicamp, os pais 

moram em Campinas, ele coloca recursos lá em San Diego onde ele mora para o time de 
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futebol, para outros lugares. Aqui ele não tem o mecanismo ainda, e temos que formar 

esse mecanismo e nós estamos criando isso para que aconteça cada vez mais. Eu acho 

que é um caminho interessante, extra, para a gente poder também diversificar os 

recursos da universidade pública.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Está ótimo. Era só isso. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próximo inscrito 

sou eu, depois a deputada Carla Morando, deputada Valeria, aliás, Professora Bebel. Sr. 

Reitor, mais uma vez obrigado pela sua presença, e u gostaria de fazer já, 

primeiramente, um questionamento, nós entregamos, foi apresentado a V. Exa. um dos 

requerimentos, dos requisitos que pedimos, relatório de todos os servidores inativos, 

ativos, informando seus respectivos vencimentos, relatório especificado de todos os 

servidores inativos, ativos, que recebem remuneração, discriminando os acréscimos que 

ultrapassam o teto constitucional, limitado ao salário do governador, indicar todos os 

funcionários que recebem remuneração acima do teto constitucional que não estão em 

gozo do direito adquirido. 

Eu acho que essa é uma das informações que até o deputado Arthur do Val 

falou, deputada Carla Morando tem esse questionamento, eu também tenho esse 

questionamento. Por quê? Porque todos os dados que foram enviados foi em forma de 

PDF, jpeg e não em planilhas. Então, gostaria de reiterar, nós vamos fazer, quero fazer 

uma reiteração para que V. Exa. possa entregar isso em planilha para a gente não de 

forma de jpeg, onde nós temos que fazer aí, sim, uma caça às bruxas, para tentarmos 

descobrir alguma coisa. Então eu peço para que V. Exa. providencie dessa forma, em 

forma de planilha, o mais breve possível para os deputados. 

Outra coisa, nós apresentamos também um ofício o qual não nos foi entregue, 

que é o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis que possam 

identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas públicas no período 

compreendido entre 2011 e 2019. Esse prazo de 15 dias já passou. Vamos fazer, vamos 

reiterar esse pedido, caso V. Exa. não nos entregue nós vamos fazer – sim, claro, aqui 

pela Comissão – em relação a busca e apreensão. Então peço, já deixo transparente que 

eu pediria que possa ser entregue ou então que vocês peçam um prazo, mas que não 

deixe a CPI sem respostas. 

 



Verba Editorial Ltda. 

24 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E tem um outro 

que fala sobre as informações contábeis dos últimos oito anos, segregadas por ensino e 

pesquisa, e indicar em cada caso a fonte dos recursos, se é repasse de ICMS ou de 

outras fontes, esse também não em tabela, eu gostaria que isso fosse planilhado para que 

possa ser entregue também a esta CPI que ainda não nos foi entregue, e já passou o 

prazo, eu gostaria de deixar registrado isso. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Deputado a gente busca cumprir absolutamente 

todos os prazos, o pessoal está checando, mas eu vou verificar o que ocorreu com 

urgência. 

 

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

últimos. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Aqui estão me informando que foi 

encaminhado indicando o site do lugar onde está para baixar as planilhas, tudo 

absolutamente colocado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não, desculpa, 

nós não estamos pedindo site, nós estamos pedindo a planilha, então eu gostaria que, 

por favor, a equipe do senhor entregasse não o link, mas sim a planilha, por favor. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu tenho que verificar, porque às vezes está 

num banco de dados, às vezes é mais fácil buscar lá, mas é para tentar facilitar, mas 

podemos colocar numa planilha. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tanto que vocês 

estão entregando em arquivo, então fica fácil, eu acredito que fica fácil, se está no site 

dele estar em planilha isso. É possível. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Provavelmente está no site, deve estar num 

banco de dados, e a gente entrega, passa para uma planilha Excel e a gente entrega. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

professor. Nos últimos anos a Universidade não conseguiu manter o percentual de 75% 

de ICMS pago a folha de funcionários, conforme a recomendação do decreto estadual. 

A Universidade chegou a fazer algum estudo para averiguar se o número de docentes e 

funcionários administrativos é compatível com o número de alunos matriculados? 

A Universidade vem adotando alguma medida para a redução do percentual de 

gastos da folha de pagamento? Aquilo que V. Exa. mostrou no slide. Depois gostaria 

que esse slide fosse passado para os deputados. Quantos servidores contratados se 

encontram no quadro de funcionários da Universidade? Quantos esses profissionais 

impactam na folha de pagamento nos encargos sociais e nos benefícios que integram a 

verba salarial? E se existem funcionários acumulando o cargo, emprego, função na 

própria Universidade ou nas fundações vinculadas à Unicamp? Por favor. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - São várias perguntas. Bem, em primeiro lugar, 

me desculpar, vamos providenciar imediatamente as planilhas solicitadas, não há 

nenhum tipo de intenção de não entregar, pelo contrário, justamente o que queremos é 

entregar tudo absolutamente no prazo e mais facilmente buscável possível. 

Sobre a questão dos funcionários. Eu acho que eu mostrei ali com bastante 

clareza, vou também providenciar a entrega das cópias da apresentação – eu também 

aqui peço desculpas porque eu devo confessar que eu terminei a apresentação hoje ao 

acordar, então,  vi antes de vir para cá, terminei a apresentação, fiz os ajustes finais, não 

deu tempo de enviar anteriormente –, mas acho que mostra claramente todas as ações 

realizadas que a gente está buscando realmente para atingir o equilíbrio financeiro da 

Universidade. Atingir o equilíbrio financeiro significa buscar ter a folha de pagamento 

abaixo de 80%, pelo menos abaixo de 85%, para ter o recurso histórico tipicamente de 

15% de custeio e poder ter o funcionamento da Universidade adequadamente sem 

nenhum tipo de déficit. 

Fizemos diversas ações nesse sentido como já foi mencionado. A primeira coisa 

que eu fiz ao assumir, e foi a minha primeira ação, foi cortar qualquer tipo de dupla 

matrícula de pagamento extra para a administração da Universidade, ou seja, não temos 

na Unicamp nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de situação fora da nossa própria folha 

de pagamento e do nosso salário que vem a partir da nossa carreira. Fizemos isso, 
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fizemos uma readequação, revimos e renegociamos todos os contratos da Universidade, 

foi feito isso com muito cuidado e conseguimos realmente a economia significativa. 

Nós cancelamos, cortamos efetivamente a reposição automática de funcionários, 

isso é feito a partir de comissões, a comissão de vagas docentes, a comissão de vagas 

não docentes, ou seja, tem todo um processo dentro da Universidade. Nós fizemos um 

corte linear das gratificações na universidade, 30% de corte, fizemos um corte de 30% 

em todas as gratificações da Universidade. Cortamos cargos, refizemos toda a 

certificação, recertificamos todos os órgãos da Universidade para cortar novos 

posicionamentos, ou seja, estamos fazendo tudo o que é possível dentro das nossas 

perspectivas e possibilidades.  

Não pudemos fazer, como no caso da USP, um programa e não fizemos um 

programa de demissão voluntária porque dentro da Universidade Estadual de Campinas, 

como eu mencionei, a maior parte dos nossos funcionários é estatutária, temos alguns 

funcionários celetistas, só que eles estão no âmbito do Hospital das Clínicas. Hoje 

temos em torno de 7.500 funcionários, como está ali colocado, e boa parte desses 

funcionários, 60% dos funcionários estão na nossa área hospitalar. Como o senhor sabe, 

na área hospitalar temos três grandes hospitais que me demandam muitos funcionários, 

ou seja, nós temos o número de docentes completamente compatível e o número de 

funcionários completamente compatível com o número de estudantes que temos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nenhum 

funcionário acumulando função, cargo. Existe algum funcionário? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Acumulando cargo? 

 

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

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não. Bem, existem dois funcionários, dois 

professores que são da Universidade que estão atualmente em encargos na Fapesp, que é 

o diretor científico e o diretor-presidente da Fapesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Até o senhor 

falando sobre a Fapesp. Existe algum reitor, ex-reitor, pró-reitor, dirigente ou membro 

da reitoria ligado à Fapesp. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Não, a não ser o ex-reitor, que é o diretor 

indicado pelo governador, acho que vale a pena ressaltar. A Fapesp tem no seu conselho 

superior, as universidades indicam três nomes, o governador indica outros nomes e tal, 

esse conselho faz uma lista tríplice, e dessa lista tríplice os diretores da Fapesp são 

indicados pelo governador. O ex-reitor nosso, professor Brito, ele é diretor científico da 

Fapesp indicado pelo governador, e o diretor-presidente da Fapesp, professor Pacheco, 

também indicado pelo governador. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qual o objeto e 

seus limites da execução de atividade prevista no Estatuto da Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp? No exercício de 2012 a 2014, a Funcamp manteve o 

contrato de prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e 

corretiva com a Unicamp. O senhor sabe quais são os objetos de limite de execução de 

atividade prevista no Estatuto da Fundação? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Nós temos, a Funcamp atuava em vários 

serviços, estamos reestruturando tudo isso. Nós tínhamos os serviços de vigilância e 

manutenção predial que foram encerrados porque houve questionamento sobre essa 

questão, já foram encerrados. Temos ainda produção e distribuição de alimentos e o 

almoxarifado que estão sendo reequacionados também, ou seja, estão dentro do 

processo que a gente está fazendo de reestruturação da gestão da Universidade. O artigo 

diz que a Funcamp deve atuar no sentido de suporte às atividades fins da Universidade, 

e vale destacar aqui também que existe uma lei da própria Alesp, a lei estadual 10.882 

de 2001, que trata da atividade de apoio das fundações das universidades estaduais 

paulistas e preconiza a priorização da contratação dessas entidades para a prestação de 

serviço, isso que tinha. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para obras 

também? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ela diz o seguinte, artigo 1º: “O poder 

executivo fica autorizado a priorizar as fundações centrais de apoio das Universidades 

públicas estaduais que integram o sistema de Ensino Superior gratuito do Estado, 
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Unesp, Unicamp, USP, na celebração de convênios de cooperação, contratos de parceria 

de prestação de serviços firmados pelos órgãos da administração direta, indireta e 

fundacional”. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu tenho um 

contrato do Tribunal de Contas que a Universidade, que é o contratante, e a contratada 

foi a Funcamp: Prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e 

corretiva, contrato esse que foi celebrado em 2012, e os aditivos todos em 2014, o qual 

o Tribunal de Contas julgou irregular devido a serem feitas obras que fugiram. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Do escopo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Do escopo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Já foi encerrado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quais obras foram 

reparadas e quais os valores gastos nesse contrato? Quem fiscalizou as obras? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - As obras, como todas as, a Unicamp tem um 

setor de fiscalização de obras, e todas as contas, como o senhor mesmo está 

comentando, passam pelo Tribunal de Contas do Estado. Essas contas e essa atividade 

foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas, ela foi devidamente encerrada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E os valores 

foram...  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu tenho que ver os valores, não tenho aqui, 

podemos passar – temos os valores? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A Fundação já 

ressarciu a Universidade?  
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O SR. MARCELO KNOBEL - Não houve esse questionamento do 

ressarcimento, porque as atividades foram realizadas, que eu saiba não houve nenhum 

tipo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De fonte irregular 

mas foram realizadas. Existem outros contratos onde a Universidade repassa dinheiro 

para a Fundação? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quantas obras a 

Unicamp possui em andamento? Quantas estão paradas ou atrasadas? Qual o valor de 

cada obra parada? E quais são as empresas que estão realizando as obras? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tenho de pegar os dados – deixe-me pegar 

com a... Eu coloquei isso na apresentação, posso mostrar, lembrei. Eu fiz essa, 

naturalmente não coloquei. Aqui eu tenho o relatório de obras do período de abril de 

2017 a junho, eu vou é claro que aqui entrar em detalhes, aqui vale ressaltar que quando 

entramos na Universidade tinha muitas obras paradas. Essa aqui é a lista de obras que 

conseguimos concluir esses dois anos. Então é sempre importante no momento de ver as 

paradas também ver as concluídas. Então a situação atual, acho que está claro aqui em 

vermelho são as obras, em azul as concluídas, em vermelho as que estão paradas ou em 

andamento na Universidade.  

Eu vou pular aqui as obras concluídas que não é o objeto da questão, mas temos 

aqui obras remanescentes. Hoje temos 18 obras remanescentes de obras sem previsão de 

conclusão. Temos uma obra que foi concluída agora recentemente e o motivo dessa 

reminiscência: cinco obras estão em processo de licitação para conclusão, já estão com 

os processos e os recursos garantidos. Três obras estão sub judice, não podem ser feitas 

porque estão aguardando decisão judicial, e nove obras que nós, como administração, 

decidimos parar porque não tem recursos. E aqui está o detalhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Essas obras que 

estão em judice, por qual questão? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Tem várias obras que estão em judice, eu 

coloquei aqui tem algumas que estão, por exemplo, essa Medicina Translacional é uma 

obra que foi realizada, começou em 2014, na data foi rescindido, já foi pago um milhão 

de reais, a obra está sub judice por conta da inoperância contratual, ou seja, a empresa 

que foi que ganhou a licitação não conseguiu concluir a obra, abandonou a obra, mas 

recebeu recurso, mas está no momento sub judice, esse é um exemplo, mas aqui a gente 

detalha todas as obras sub judice que eu também vou detalhar e deixar para vocês. 

Todas elas estão aqui, o percentual concluído, o quanto já foi gasto, o motivo e a 

situação atual. Então está tudo aqui absolutamente detalhado. 

 

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

que passasse, por gentileza, para esta Comissão. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para que a gente 

pudesse repassar a todos os deputados. Próxima pergunta. A Universidade adquiriu um 

equipamento tomógrafo no valor de 1.562,606,42 reais para o Hospital de Sumaré, no 

qual o referido gasto não estava previsto no plano orçamentário, tendo acarretado o 

desequilíbrio financeiro da Universidade. O senhor tem ciência de que onerar 

excessivamente o orçamento com gastos não previstos no plano anual afronta à Lei de 

Responsabilidade Fiscal? A Universidade possui inventário dos bens, eles são 

patrimoniados? Qual o valor total do inventário? Se for realizada uma fiscalização no 

local, o senhor garante que todos os bens serão localizados?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ao Hospital Estadual de Sumaré o senhor se 

refere? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, aos 

equipamentos patrimoniados da Unicamp.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sem dúvida alguma, nós temos todo um setor 

de patrimoniamento na diretoria geral de administração, todos os bens estão 

absolutamente localizáveis, estão, a qualquer momento estamos à disposição e 
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recebemos certamente sempre vistorias, auditorias, está também a CPI convidada para 

conhecer o sistema e quando quiserem vir buscar não tem problema nenhum, está tudo 

absolutamente registrado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em relação ao 

equipamento tomógrafo, que custou 1.562.000, que não estava previsto no plano 

orçamentário e mesmo assim foi comprado, e isso onerou, sem dúvida, o orçamento. 

Isso foi uma resposta do Tribunal de Contas, que reprova o tomógrafo, foi uma decisão 

do conselheiro Dimas Ramalho até. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tribunal de Contas de qual ano? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Do ano de 2014. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu vou verificar, naturalmente isso não foi na 

minha gestão, eu assumi em abril de 2017. Todos esses gastos e essas questões, eu vou 

colocar um detalhe que é fundamental aqui que eu esqueci de mencionar antes. 

Antes da minha gestão, qualquer gasto não necessariamente passava pelo 

Conselho Universitário. Nós fizemos uma mudança estatutária importante, uma 

mudança regimental importante na Unicamp, que qualquer gasto que onere a 

Universidade, qualquer gasto que seja permanente tem que ser aprovado pelo Conselho 

Universitário da Universidade, isso a partir da nossa gestão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não era antes 

aprovado? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não necessariamente, em alguns casos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qual o nome do 

ex-reitor? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Que ano foi? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - 2014. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Que mês? Ah, isso aí foi o professor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Aqui é a resposta 

do caso no Tribunal de Contas, eu estou com a folha da data, eu não estou. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Professor Tadeu. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então deixa 

registrado que iremos convocar o professor Tadeu para prestar esclarecimento a esta 

CPI em relação aos seus andamentos do trabalho.  

Em 2011, a Universidade repassou o valor de 583 mil reais à Fundação de Apoio 

da Unicamp a título da taxa administrativa, sendo considerado irregular pelo Tribunal 

de Contas. Esse valor foi ressarcido com seus devidos acréscimos? O senhor tem 

ciência de que esse tipo de taxa administrativa é considerado desvio de finalidade pelo 

Tribunal de Contas. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, sem dúvida nenhuma, também não foi na 

minha gestão, mas certamente foi ressarcido. Não há nenhum tipo de empréstimo ou de 

recursos da Funcamp para Unicamp, da Unicamp para a Funcamp que não tenha sido, 

digamos assim, zerado na minha gestão também.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria de pedir a 

V. Exa. que entregasse os comprovantes para a CPI do ressarcimento desse valor, por 

gentileza. 

Por que a Universidade insiste em descumprir a Lei da Transparência, ocultando 

as informações sobre diárias, pesquisas, contratos, convênios? Para obter qualquer 

informação da transparência faz-se necessário o preenchimento até de um formulário 

com todos os dados pessoais para a Universidade. Estou até aqui, o senhor pode 

acompanhar, que para entrar a pessoa tem que informar o link, para obter informações, 

ela tem que colocar, está aqui informações, para as informações do pedido, aí está aqui, 

pede o documento, de onde que ela é, e-mail, endereço físico, cidade, Estado, CEP, 

telefone, especificação da informação requerida, até o porquê que ela está pedindo a sua 

informação. 
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Então depois eu gostaria, se V. Exa. souber me responder. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, isso é para qualquer questão genérica. Há 

também no próprio portal da transparência, posso mostrar ali a área aberta de salários, 

de todas as, de contratos de tudo que. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem alguém que 

possa me mostrar, por gentileza, a questão?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Você mostra, Teresa? Quer que eu mostre? Eu 

gostaria de comentar. Eu posso mostrar ali. 

 

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

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Estamos também adequando o portal, e 

gostaria de informar e vou mandar o link. Dia 3 de julho estaremos reformando o portal 

e vamos realmente deixá-lo completamente adequado – porque não está ainda 100% 

adequado as informações que precisam constar.  

 

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

transparência. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Há transparência, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Até o momento... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Vou botar aqui portal da transparência. Se 

alguma pessoa, algum cidadão quer fazer uma informação, pode pedir por aqui. Pode-se 

pedir pessoalmente, por telefone, por carta, qualquer tipo de informação. Mas se você 

clica aqui em recursos humanos, o portal da transparência tem aqui as informações dos 

estatutos, os processos seletivos e a consulta de servidores. 

 

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

mostra sobre a consulta. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Sobre o nome, aqui eu posso buscar o meu. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, mas eu sou 

obrigado a saber o nome de todos os professores? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Posso deixar isso, tem uma lista também, não 

tem problema nenhum. 

 

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

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Aqui temos que ver se está funcionando 

atualmente como listas, ele está sendo readequado posso por A. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas o senhor não 

concorda comigo que essa forma não é transparência. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu sei, estamos readequando, está tudo sendo 

readequado, vamos colocar o link do novo portal que vai ser colocado no ar dia 3 de 

julho também. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Até lá não há 

transparência. É isso que a gente tem de deixar registrado, reitor, não há transparência, 

eu não consigo. Se o senhor mesmo clicou e nem sai o nome. Eu tenho que adivinhar, 

lembrar quem é o professor para eu saber como achar ele na transparência, não dá. Eu 

sou deputado, eu sou um cidadão comum – o senhor mesmo me passou uma planilha 

com o número dos docentes. Eu não consigo enxergar esses docentes pelo site. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Deixa-me mostrar aqui então o novo que vai 

ser colocado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas, professor, eu 

não quero o novo. Eu quero o que está hoje, o que está atualmente o que ainda, eu não 

quero, desculpa, eu até peço para que não faça isso, para que isso não seja para o senhor 
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um incômodo na CPI. Porque para mim você querer me mostrar uma coisa que ainda 

vai entrar no ar, para mim isso é um absurdo. Eu peço, já é uma das coisas que a relatora 

já pode colocar, deixar bem transparente no próprio relatório a questão da transparência 

da Unicamp que não existe. Desculpa, professor, tenho respeito, conheci a unidade, mas 

a transparência não está, infelizmente, adequada ao cidadão, aos cidadãos que querem 

saber como é que estão sendo os gastos com relação a todos os funcionários. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Reconhecemos que há falhas no portal e, por 

isso mesmo, estamos criando um novo site que estará no ar agora dia 3 de julho. 

 

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

Contas reprovou as contas da Unicamp nos últimos seis anos consecutivos, apontando 

como principais irregularidades o teto salarial, os convênios, as diárias, os contratos. 

Nos julgamentos foram aplicadas multas para os gestores?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem pagou por 

essas multas? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Só um minutinho, que eu vou... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem pagou por 

essas multas, tendo em vista que a penalidade em questão tem caráter personalíssimo? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A informação da Procuradoria Geral diz que há 

alguns casos em que foram, sim, cobradas multas, mas todos os processos entraram com 

recurso e ainda não foram julgados. Nenhum foi julgado e não houve ainda então 

decisão e não houve pagamento da multa. 

 

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

foram as medidas tomadas pela reitoria para ressarcir as despesas com as contratações 

irregulares? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - As contratações que foram julgadas irregulares 

foram totalmente regularizadas todas. Não houve nenhum questionamento com relação 

a pagamentos etc., foi tudo absolutamente regularizado. Então da nossa gestão todos os 

questionamentos foram regularizados. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Segundo a 

reportagem extraída do site <diretodaciencia.com>, cerca de 782 mil do total 

aproximado de 2,46 milhões de um contrato de serviço de pesquisa a ser prestado pela 

Unicamp, foram pagos pela concessionária de energia elétrica AES Tietê, a empresa 

Hidrosoft Engenharia, cujo quadro societário consta como proprietários os professores 

da Unicamp. Qual foi o projeto executado por essa empresa? É de praxe destinar 

recursos públicos para empresas de professores? Segundo a reportagem, esses projetos 

não foram encontrados nos anuários anteriores, e nem posterior ao do pagamento do 

contrato. Por qual motivo? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Esse caso foi resultado de um processo 

irregular, ele foi julgado dentro da Universidade, houve um processo na Comissão 

Permanente Processante, os professores envolvidos foram considerados que realizaram 

faltas gravíssimas, foram suspensos e foram, tiveram que devolver os recursos da 

Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Devolveram? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Devolveram, estão devolvendo no prazo, estão 

já dentro do prazo de devolução. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eles foram 

suspensos ou afastados? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Suspensos, não receberam o salário durante a 

suspensão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas não foram 

expulsos. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Não foram expulsos, foi a comissão. Dentro da 

Universidade nós temos diversas comissões que fazem julgamentos devidos a situações 

desse tipo. Nós temos inicialmente, o que é chamado de Comissão de Sindicância que 

geralmente busca encontrar as regularidades, a partir da Comissão de Sindicância é 

geralmente quando há uma suspeita forte de irregularidade, se sugere a abertura de uma 

Comissão Permanente Processante, essa Comissão Permanente Processante faz o 

julgamento e sugere ao reitor uma punição específica para a pessoa. 

Nesse caso, a comissão sugeriu uma suspensão dos envolvidos com o 

ressarcimento à Universidade, que é exatamente o que foi feito. 

 

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

que isso é gravíssimo? A ponto de eles deverem ter sido expulsos. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É gravíssimo, mas é um caso que nunca 

aconteceu, são professores que tinham completamente serviço à Universidade, e é 

sempre o que a comissão resolve, sugere, passa pela procuradoria-geral e o reitor 

geralmente resolve. Naturalmente, em caso de reincidência sobre situações gravíssimas 

a gente também procede com eventualmente expulsões, como eu já tive que fazer e fiz.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria que V. 

Exa. pudesse passar para nós depois, para a Comissão, todo o processo dessa suspensão 

no caso que aconteceu com esses professores, por gentileza. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Pois não. E ressaltar também que o caso está 

no Ministério Público, também acompanhado pelo Ministérios Público, naturalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Em 2012, 

a Universidade foi alvo de investigação de contratações irregulares, incluindo 

nepotismo em cargos incompatíveis com a contratação em comissão, como no caso de 

procurares que necessitam de concurso público. Quantos procuradores não concursados 

se encontram no quadro de funcionários? Os contratos irregulares por vínculo de 

nepotismo foram reincididos? Houve devolução dos valores? Os responsáveis foram 

penalizados? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Nós temos hoje no quadro da Procuradoria 

Geral o total de 19 procuradores. Toda essa situação também já foi regularizada, 

deputado, não há nenhum caso de nepotismo,  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - São concursados 

ou são comissionados. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Dezesseis desses 19 procuradores são 

concursados, temos dois concursados Unicamp da carreira Paepe que estão designados 

na PG em comissão, mas são concursados na Universidade e temos um único 

procurador exclusivamente em comissão que é o procurador-geral, que foi considerado 

absolutamente regular pelo Ministério Público de São Paulo no inquérito civil 4.573 de 

2013. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Há quantos anos 

ele está como procurador? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Dr. Otacílio, 25 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vinte e cinco anos 

comissionado? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Comissionado, sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E o processo dele 

já foi julgado? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Já foi julgado. É considerado regular pelo 

Ministério Público de São Paulo IC 4.573/2013. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria que V. 

Exa. passasse, por gentileza, a esta Comissão. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Última pergunta. 

Em 2016, o site de notícias da UOL publicou uma matéria alegando que a Universidade 

tentou enviar 1,6 milhão de dólares para universidade dos Estados Unidos, sendo que 

este dinheiro viria de um contrato com a concessionária de energia elétrica AES Tietê, 

que investe em pesquisa da Universidade baseada na lei de apoio à inovação do setor 

elétrico. No entanto, destinar recursos de investimentos de pesquisa para pagamento de 

instituições estrangeiras é proibido. Por qual motivo a Unicamp tentou fazer essa 

manobra? Qual o valor financeiro foi enviado para essa universidade? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Em primeiro lugar devo destacar que não foi a 

Unicamp que tentou fazer manobra alguma. É um caso similar, ligado ao caso 

anteriormente comentado, a Universidade, através da sua Procuradoria-Geral, impediu 

que esse processo seja realizado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O site, a 

reportagem é mentirosa, essa reportagem da UOL? Manobra da Unicamp tenta enviar 

1,6 milhão para universidades nos Estados Unidos. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não houve a concretização desse valor, não 

houve esse repasse.  

 

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

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A Unicamp não permitiu fazer. Esse processo 

foi evitado, foi barrado pela Universidade. Não houve manobra da Universidade, isso é 

completamente absurdo, não teve manobra da Universidade, é um caso que em um 

projeto houve professores que tentaram ter um convênio com uma universidade dos 

Estados Unidos que a Procuradoria-Geral barrou esse processo, é simples. Não houve 

nenhum tipo de manobra da Universidade.  

 

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

minhas perguntas estão esclarecidas. Próxima inscrita, a deputada Carla Morando. 
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Vossa Excelência passa a vez para a deputada Bebel e depois a deputada Carla Morando 

faz, por gentileza. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Primeiro quero cumprimentar o 

presidente, nossa vice-presidenta Carla Morando também, o professor Dr. Marcelo – 

Knobel ou Knôbel? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Knobel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É sempre uma satisfação muito 

grande estar ouvindo os reitores, aliás, lamentavelmente, não pude estar aqui na 

segunda-feira, mas me disseram que foi muito boa a exposição do Dr. Vahan Agopyan, 

e estive na da Unesp, participei da apresentação da Unesp e agora da Unicamp. 

Eu posso chamá-lo de professor que naturalmente, ou doutor. Magnífico reitor, 

eu quando eu começo ver a prestação de contas, os olhos da gente eles brilham, porque 

a gente tem ideia do quanto que as universidades públicas paulistas contribuem. Porque 

para a gente houve muito a palavra desenvolvimento, é o desenvolvimento. Mas na 

prática o que é esse desenvolvimento? E a gente consegue perceber naquilo que atende 

diretamente a não só alunos e professores, mas todo o entorno, acho que todo um país 

com pesquisas.  

O senhor disse um ponto, que é patentes, ser pioneiros em patente não é lá muito 

bom, eu considero orgulho, porque não é pouca coisa ter uma pesquisa patenteada. Eu 

acho algo magnífico e isso, de certa forma, eu acho que as perguntas do deputado 

Wellington Moura, com todo cuidado que ele teve de fazê-las, eu acho que é com 

cuidado simplesmente até para reafirmar as coisas boas que os senhores fazem. Acho 

que fazem. 

Eu quero perguntar o seguinte. O que a gente observa, a gente observou na 

Unesp, observa em dados da USP, que o número de professores diminuiu nesses últimos 

anos. Na Unicamp esse fenômeno também aconteceu? E se aconteceu, e também o 

número de funcionários, e na pós-graduação ocorreu o mesmo? O orçamento, porque os 

senhores têm uma receita única que é o ICMS, arrecadação do ICMS 9,57% que está 

previsto na Constituição, dividido entre as três universidades. 

Mas o que a gente vem observando é que o ICMS tem sido alvo de políticas de 

isenção fiscal, ou seja, na medida em que se isentam empresas de contribuírem mais 
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com o ICMS, é menos dinheiro para a universidade, é menos dinheiro para escola 

pública básica paulista. Falo porque sou oriunda dela. E ao mesmo tempo ontem, na 

data do dia de ontem, esta Casa aprovou a desoneração de ICMS de, em torno de 52% 

de querosene para as empresas de aviação e, assim, atendendo a TAM, a Gol, a Azul e a 

Passaredo, quatro empresas estão de 52%. É menos dinheiro, vamos combinar que é, 

nós estamos falando de receita estrutural aquela que nós na Educação, na Saúde, nós 

contamos com esse recurso. 

O que o senhor acha dessa política de isenção fiscal em curso aqui no estado de 

São Paulo? Porque isso é algo que poderia responder muitas das questões que foram 

levantadas. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Agradeço a pergunta, o comentário e a 

pergunta. Eu – só fazer um correçãozinha, acho que é importante depois ficar registrado 

–, não é  que o número de patentes, ser o campeão de patentes é ruim. É muito bom para 

a Unicamp ser a campeã de patentes, mas mostra que o País precisa se desenvolver mais 

no setor produtivo, quem tinha que ter, o papel de fazer patentes é da empresa, não é da 

universidade, é isso que eu quis dizer. Então é muito bom para a Unicamp, mas 

certamente seria melhor se essa campeã de patentes fosse uma empresa, uma empresa 

nacional forte, esse que é um pouco que foi o meu comentário. 

Sobre o ICMS, aqui dois detalhes importantes. Não só política de isenção, acho 

que a gente tem que rediscutir e temos colocado isso com todo o cuidado e atenção, e 

aqui eu acho deixo isso também registrado na CPI, que é discutir também a própria 

conta do repasse do ICMS, que é feito um desconto das políticas habitacionais, antes de 

fazer o cálculo do repasse que também deveria ser repensado, revisto pelo Governo 

sobre essa questão. 

A questão do ICMS tem que se fazer um estudo muito cuidadoso, claramente, 

sobre qual o benefício dessa isenção, quanto que ele trará de resultados também. É 

sempre algo complexo em economia fazer esse benefício, mas em geral esse tipo de 

benefício é colocado sem um estudo direto, e num primeiro momento, eventualmente, 

naturalmente, afeta, e afeta muito as universidades. Então realmente eu preciso ter mais 

dados e conhecer um pouco mais para saber se os benefícios que esse ICMS, o desconto 

de ICMS traz, realmente traz, são movimentos suficientes para compensar o desconto. 

Isso é algo que é complexo, mas é necessário ser feito. 
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 Então, sobre políticas de isenção, eu diria que são sempre cuidadosas e 

perigosas se não foram feitas com cuidado, mas em particular no caso do repasse do 

ICMS é importante a gente ter um ponto, digamos assim, um ponto anterior que 

devemos discutir. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada. Eu perguntei 

sobre o número de docentes, se houve crescimento ou diminuição, Sr. Reitor, e também 

de funcionários e se na pós-graduação aconteceu mesmo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Desculpa, eu me perdi. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu perguntei se o número de 

docentes na Universidade acompanhou o crescimento, porque as matrículas aumentaram 

98,8. Então o número de docentes acompanhou? E o de funcionários e na pós-

graduação? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, o número de docentes e de funcionários 

eventualmente até caiu na Universidade, é parte do processo da própria autonomia, nós 

conseguimos produzir mais, formar mais gente com um número menor de docentes e 

funcionários, mas, naturalmente esse número tem limite, não conseguimos reduzir, eu 

tenho o número, digamos assim, ótimo de conseguir a excelência e o trabalho que nós 

fazemos, estamos chegando nesse limite.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Outra coisa também, eu vou 

fazer um pouco de papel, de quem é oriunda, de onde é oriunda, sobre o papel da 

universidade no desenvolvimento da Educação Básica. A Unicamp possui algum 

projeto de desenvolvimento da Educação Básica? Algum programa voltado 

exclusivamente para as escolas públicas? Essas são as questões que eu considero 

fundamentais porque o que eu vejo é uma sanha muito grande em certas fundações em 

encostar na Secretaria do Estado da Educação e prestar serviços. E pega dinheiro 

público e vai para essas fundações. 

Eu até comentava aqui, quando o senhor colocou a questão referente ao caso de 

doações de pessoas ricas, milionárias, que pudessem doar, se tivesse a legalidade disso. 

Eu não era desfavorável, acho até favorável, é uma forma, seria uma forma lícita de que 
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quem tem. Eu sou contra o pagamento de mensalidade e serei, porque eu acho que a 

tendência, se esse País de fato, se a gente investisse pesadamente em Educação, se 75% 

dos royalties do pré-sal se tornassem realidade, fossem fundamentalmente para 

Educação, eu tenho certeza que os níveis de, o avanço educacional que nós teríamos 

neste País considerando desde a pré-escola até a pós-graduação, seria acho que 

inestimável. A gente estaria chegando no topo de primeiro mundo, porque falta 

investimento.  

Então, quer dizer, quando a gente observa isso, a gente vê que há uma total, abrir 

uma escola para pobre é qualquer escola, e que a gente tem que andar na perspectiva de 

fortalecer a escola pública básica, para que até aqueles que pagam a escola privada, os 

que podem pagar, vão, porque antigamente, eu me lembro que os bons alunos eram os 

oriundos da escola pública, esses eram os bons, os que não passavam, que não iam bem, 

iam para a escola privada para poder ser empurrado, era essa a verdade, podiam pagar. 

E essa coisa se inverteu. O que acontece hoje? Essa coisa inverteu ao de a escola 

pública, nós temos alunos oriundos da escola pública que vão pagar universidade 

privada. E quem sai da escola privada vai para a escola pública.  

Mas eu não quero defender uma tese de pagamento de mensalidades sem pensar 

no investimento e no alto investimento do público. Eu tenho certeza absoluta que se a 

gente inverter essa pirâmide, a gente consegue receber. E aí eu falava da infelicidade de 

essa lei não prosperar, porque se prosperasse era uma forma lícita, de que alguém fala: 

“Eu estou dando um retorno para uma universidade em que eu estudei”. É uma forma de 

retorno, um comentário que eu estou fazendo aqui para confirmar e reafirmar a minha 

posição veementemente contrária a pagamento de mensalidade em universidades 

públicas. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Bem, respondendo à questão de formação de 

professores, é sim, na Universidade Estadual de Campinas a gente tem uma Faculdade 

de Educação muito reconhecida e forte, tem tido diversos programas de formação de 

professores, de formação continuada, a própria Unicamp tem colaborado com o 

Governo do Estado, nós trabalhamos em diversos projetos conjuntos com a Secretaria 

de Educação na questão de formação continuada de professores. Semana que vem eu 

tenho uma agenda com o secretário de Educação justamente para discutir ideias e 

algumas propostas que a gente tem para colaborar com o Estado nos projetos do novo 
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Ensino Médio, do novo currículo. Então a gente está trabalhando em conjunto, em 

parceria, sempre ativos. 

E temos diversos programas de formação profissional na área de matemática, na 

área de ciências, fazemos, temos um mestrado e o doutorado, o único em licenciatura 

integrada em um curso de graduação específica, licenciatura integrada em química e 

física, nós temos praticamente 1/3 dos nossos estudantes em licenciatura, ou seja, 

formação de professores, a gente atua em diversas frentes na Unicamp com relação à 

formação de professores pensando no papel social que a universidade pública também 

tem, de formar professores para algo que todos nós aqui creio que concordamos que é 

fundamental, que é um ensino básico de qualidade que o nosso País. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada, Sr. Reitor. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Desculpe, presidente, aqui várias pessoas me 

falaram que eu, me xingaram aqui pelo WhatsApp, porque eu cliquei o link errado ali 

no portal da transparência, esse aqui tem o link correto que tem a lista completa. Então 

aqui tem muitas pessoas acompanhando, tem aqui o link correto com a lista inteira dos 

funcionários, e está on-line, não é o próximo nem nada, está hoje on-line, está bom? 

Peço desculpas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Num estalar de 

dedos aparece. Deputada Carla Morando a próxima inscrita. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia. Boa tarde agora, não é? Boa 

tarde a todos, deputados e deputadas, presidente e o Magnífico Reitor Marcelo Knobel, 

muito obrigada por fazer esse esclarecimento a esta CPI. E dizer que eu gostaria 

também de fazer coro junto aqui ao deputado Arthur do Val e ao Wellington Moura 

sobre o material que foi enviado da Unicamp. E veja que foi a única das três que nos 

enviou o material não em tabelas, e sim em jpeg, dificultando bastante esse tipo de dado 

e a gente conseguir fazer a compilação disso tudo está bastante complicado, então peço 

que seja encaminhado novamente todo o material em tabela de Excel, por favor.  

Também gostaria de fazer novamente a solicitação do requerimento que foi feito 

no dia 16 de maio e que nós não recebemos até este momento, seria dos relatórios sobre 
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as diárias de pesquisas, custos de viagens da Universidade de Campinas dos últimos 

oito anos, com o objetivo de prestar subsídios a esta Casa. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu verifiquei isso ontem, justamente para ver 

se não tinha nada faltando, a informação que eu recebi, que quando a gente recebeu lá, 

que eu tinha ainda um prazo para entregar. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - São 15 dias e nós já passamos mais de 

um mês. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não sei por que, vou verificar isso, mas eu 

justamente consultei isso ontem, mas vou enviar imediatamente, a gente dá uma 

verificada. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Se puder mandar, por favor, também 

agradeço. Bem, sobre minhas perguntas, posso começar? Quero também – antes das 

perguntas, deixar um registro sobre a questão colocada pela deputada Professora Bebel 

do ICMS, das suas isenções. E dizer que menos é mais. Hoje, nós sabemos que os 

impostos são altíssimos. E no caso do combustível é o mais alto do País, portanto, 

menos é mais, já que as companhias aéreas abastecem em outros estados não trazendo 

impostos para o nosso Estado. E este projeto aprovado ontem à noite nesta Casa é de 

extrema importância e positivo quanto à arrecadação do imposto pelo nosso Estado. E 

também dizer que o governador João Dória tem uma posição moderna de diminuir o 

Estado, de enxugar a máquina pública, e sim investir nas áreas da Saúde, Segurança e 

Educação, que são as prioridades do Governo. 

Bem, para as perguntas. O que o senhor pode falar sobre o repasse do ICMS 

cota-parte do Estado e o pagamento dos servidores inativos que estão acima do teto 

constitucional? Salvo engano, o montante é de 2,1958 do valor total repassado para as 

universidades, e somado a esse valor temos também 2,1 que são advindos dos royalties 

do petróleo. Sendo assim, o senhor considera essa quantia suficiente para pagamento 

dos inativos somados aos que estão acima do teto? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Aqui nós temos uma situação particular na 

Unicamp com relação a isso. A gente teve uma situação na Universidade, que em abril 
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de 2014 foi implantado na Unicamp o congelamento na folha de pagamento. Naquele 

instante, em abril de 2014, foi colocado esse valor parcela extrateto do TC nos holerites. 

E naquela ocasião tinha 814 servidores com essa chamada parcela extrateto, tanto 

incluindo ativos e inativos. 

Em junho de 2014, a nossa Associação de docentes, Adunicamp, entrou com 

uma ação na Justiça e essa ação foi julgada, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

agosto de 2015, decidiu o mérito da ação e reconheceu que o congelamento que estava 

sendo efetuado na Unicamp estava em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, 

estava absolutamente correto. Porém, depois disso, teve uma decisão da Ministra Rosa 

Weber do Supremo Tribunal Federal, em 18 de novembro de 2015, dizendo que era 

tudo para ser considerado no teto. Esse assunto então voltou a ser discutido no Tribunal 

de Justiça de São Paulo, em 2017 a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça entendeu que não era o caso de retração do acórdão proferido pela ação da 

Unicamp, destacando que aquela decisão não contraria o recurso extraordinário da Rosa 

Weber.  

Então dentro da universidade nós temos, da Unicamp em particular, nós temos 

toda essa situação absolutamente dentro da Justiça. Tenho aqui uma decisão judicial que 

o nosso pagamento está adequado. Hoje, em janeiro de 2019, esse número de servidores 

que era de 800 e pouco caiu para 442 porque teto foi aos poucos indo aumentando e o 

número desses, como a parcela está congelada, o número de servidores acima do teto 

vai diminuindo ano após ano. Então temos 636 servidores docentes e não docentes, 

ativos e inativos que estão exatamente no teto, no subsídio do governador, eu me 

incluindo nesse caso, então eu, mesmo como reitor, não recebo nenhum salário extra, eu 

ganho absolutamente somente o teto do governador. E temos especificamente 442 

pessoas com a parcela extra de acordo com a decisão judicial aqui colocada.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Essa parcela extrateto é do quê? O 

senhor consegue dizer? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ela representa gratificações muitas vezes 

incorporadas anteriores aquela data de abril de 2014, então no momento em que a 

pessoa incorporou, naquele momento, estava naquele valor, congela, a gente congelou 

na Unicamp, naquele instante congelou aquele valor e manteve assim, aguardando que o 

teto de governador eventualmente chegasse naquele valor. É isso. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Quanto desse valor do repasse do 

ICMS cota-parte é despendido ao pagamento de diárias e quanto é gasto em custeio de 

pesquisa? O senhor possui esses indicadores? E pode enviar a esta Comissão. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, está dentro desses valores que serão 

enviados, porém eu não saberia o valor exato de diárias, mas, em geral, essas despesas 

não são parte dos recursos orçamentários, são sempre utilizados os recursos 

extraorçamentários para esse tipo de despesa.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Se o senhor puder também 

encaminhar esse valor que é pago extra cota-parte a gente agradece.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Quer dizer extra cota-parte. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Isso. Com base em dados fornecidos 

pela própria Unicamp é flagrante o número muito alto de servidores que recebem acima 

do teto, o secretário, o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado afirmou a esta 

Comissão que essa é uma irregularidade constatada com frequência nas contas da 

Universidade. Em relação ao pagamento de remuneração acima do teto, o que o senhor 

tem a dizer? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exatamente o que eu mencionei anteriormente. 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não, sem ser os inativos que já tinha. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - São os ativos também, ativos e inativos, todos 

os servidores em abril de 2014 que estavam acima do teto foram congelados o salário. 

Sejam ativos ou inativos. Então nesse momento houve o congelamento, e esse 

congelamento perdura até hoje. Hoje nós temos 442 servidores que têm uma parcela 

extrateto, que de acordo com as nossas; e aqui é uma decisão que está sempre sendo 

contestada pelo Tribunal de Contas, porém não temos uma decisão definitiva porque 

nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que por outro lado 

considera que este procedimento da Unicamp está absolutamente correto. Então temos 
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essa discussão jurídica que está ainda em andamento, ele não foi julgado 

definitivamente. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Aí no caso dos servidores, a partir 

dessa data isso não acontece mais, todos ficam no teto.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não acontece mais, todos ficam no teto. Eu 

mencionei o meu caso específico. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então isso progressivamente vai 

acabando. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Claro, essa é que é a ideia. Hoje, começou 

com, como eu disse naquele momento, abril de 2014 eram 814 servidores, hoje são 442, 

e seriam menos ainda se o teto do governador, se o teto do subsídio do governador 

tivesse aumentado conforme a inflação como seria o esperado. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Se o senhor puder encaminhar para 

esta Casa o processo com a decisão que permite esse pagamento extrateto. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Pois não, enviaremos. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Para a gente poder colocar junto dos 

outros no material. 

De acordo com as diversas denúncias de imprensa, que inclusive viraram objeto 

de representação do Ministério Público de Contas do Estado, as universidades públicas 

de São Paulo estariam pagando diárias em caráter permanente. O senhor tem 

conhecimento dessa prática na Unicamp? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, não existe essa prática na Unicamp. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Existe pagamento de diárias somente 

internacionais ou no âmbito também nacional? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Dependendo da viagem, existe no âmbito 

nacional também, mas nunca para uma viagem para cá, para São Paulo, por exemplo. 

Hoje estamos aqui vários da Unicamp e ninguém recebe diária, venho aqui todas as 

semanas e nunca recebi uma diária da Universidade. A não ser que eu tenha que 

pernoitar em um lugar dependendo da situação. Muitas, vale destacar que muitas dessas 

diárias são associadas com projetos de pesquisa que têm também o financiamento 

específico e está previsto no plano de utilização desses recursos para diárias, para 

passagens e tudo mais. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Nesse material que o senhor vai 

encaminhar está distinto que é pago com recurso ou que vem da Fapesp ou de instituto 

de pesquisas? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Geralmente o que vem da Fapesp – depende do 

que, aí tem uma complexidade inerente do nosso sistema de financiamento. A Fapesp 

em geral paga diretamente ao pesquisador. Então o pesquisador é quem tem o cheque, 

faz, digamos assim, o financiamento, mas, por exemplo, temos Capes. Às vezes um 

professor vai viajar para participar de uma banca em outro lugar, esse recurso entra no 

bolo da Universidade, isso é colocado. Temos CNPq, temos às vezes projetos com a 

Petrobras, às vezes projetos – então a complexidade do sistema é bastante grande. 

O nível de detalhamento, aqui já devo informar, não é dos maiores porque é 

outro sistema que nós estamos revendo e refazendo, mas a gente utiliza o sistema da 

agência, geralmente a gente também utiliza o sistema da própria Universidade junto 

com o da agência, eventualmente em passagens, que ganhou a licitação para um dado 

período. E dentro das diárias tem toda a especificação do que a pessoa foi fazer, sem 

dúvida nenhuma. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k. De acordo com o site da 

Unicamp, a Universidade responde por 8% da pesquisa acadêmica no Brasil, 12% da 

pós-graduação nacional e mantém a liderança entre as universidades brasileiras no que 

diz respeito às patentes e ao número de artigos per capita publicados anualmente em 

revistas indexadas e internacionais catalogadas. Quanto ao subsídio do Estado para 

pesquisa, existe alguma contrapartida, ou seja, o resultado do estudo da pesquisa é 

aplicado no Estado. Quanto desse patrimônio permanece conosco? E mesmo quando a 



Verba Editorial Ltda. 

50 

 

pesquisa é financiada no exterior, é feita essa patente e quem recebe? A Unicamp, é o 

pesquisador, é uma empresa do pesquisador, para onde esse dinheiro vai?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Veja que aqui temos vários, é uma pergunta 

bem interessante, porque ela tem a complexidade até do nosso próprio sistema. Nós 

temos uma situação aqui que para pesquisa, infelizmente, nós não temos investimentos 

a partir dos recursos extraorçamentários. As pesquisas, os próprios grupos de pesquisas 

geralmente fazem as captações junto às agências de fomento, a empresas, fazemos 

colaborações, porque os recursos, como eu mostrei, hoje em dia os recursos que são 

repassados pelo Estado praticamente são consumidos com a folha de pagamento e com 

as despesas de custeio que a universidade tem, gasto de energia, de limpeza. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mesmo esse da Fapesp, que é 1%? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O da Fapesp, 1% da Fapesp vai para a própria 

Fapesp, que tem regras, editais de chamada próprios, onde os pesquisadores dos 

diversos lugares, seja universidade pública, privada, seja instituto de pesquisa, seja 

empresa, em qualquer lugar do País – qualquer lugar do estado de São Paulo, desculpem 

–, qualquer pessoa pode aplicar, solicitar recursos para a Fapesp que eventualmente 

serão aprovados ou não. É bastante competitivo, bastante difícil e esses cursos, uma vez 

aprovados, são revertidos ao grupo de pesquisa específico do pesquisador.  

Então, naturalmente, se isso resulta numa patente, ótimo, nós temos uma 

legislação dentro da Universidade que é uma das mais modernas do mundo, 50% da 

patente vem para Universidade, 50% da patente vai para a pessoa física do pesquisador, 

e eventualmente essa patente pode ser – o que é conhecido como licenciamento. Você 

deixa a patente à disposição, essa patente, se tem interesse comercial, uma empresa 

pode licenciar essa patente e passa royalties para a Unicamp. Hoje temos um milhão e 

meio, quase dois milhões de reais em royalties de patentes que foram licenciadas, mas 

também o pesquisador pode, eventualmente, largar a Unicamp e abrir uma empresa, 

pode acontecer, e, como eu mencionei, temos 700 filhas da Unicamp das quais 80% 

permanecem no estado de São Paulo. Ou seja, trazem um benefício considerável para o 

estado. 

Hoje, a nossa conta é que os recursos dessas empresas originárias da Unicamp 

são da ordem de 4,8 bilhões de reais, é considerável. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - No caso desses pesquisadores que 

deixam a Unicamp sendo financiados por ela, e a partir do momento que eles têm 

alguma descoberta, alguma coisa que eles vão ter um retorno e eles deixam a Unicamp. 

Nada acontece com eles? Existe alguma... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A Universidade fica com 50% da patente. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mesmo eles saindo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Claro, é patente, é parte da Universidade, é 

uma nova regra. Além disso, como eu mencionei, mesmo que isso aconteça no estágio, 

vamos dizer, um aluno formado na Unicamp cria uma empresa, nós estamos criando 

uma atmosfera lá na Unicamp que é essa das Filhas da Unicamp, Unicamp Ventures, 

nós aproximamos esses empreendedores da Universidade, eles estão trazendo 

benefícios, estão pagando o bolsa, eles estão pagando eventos. E com a criação desse 

fundo patrimonial que nós estamos fazendo, nós esperamos estimular esse retorno muito 

mais ainda. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então para mim é isso, muito 

obrigada.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próxima inscrita, 

deputada Valeria Bolsonaro, logo depois o deputado Daniel José e deputado Paulo 

Fiorilo, e depois Barros Munhoz, e depois deputado Rafael Zimbaldi.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Boa tarde a todos, boa tarde ao 

Magnífico Reitor, à Mesa, a todos os deputados colegas, a galeria, todos os presentes. 

Como se sabe eu sou de Campinas e tenho um interesse imenso para que essa 

Universidade cresça cada vez mais, porque é a terra onde eu vivo, minhas filhas, meu 

marido, toda minha família está lá, eu tenho interesse particular para que essa 

Universidade cada vez mais desponte não só no nosso Estado, como nosso País.  
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Eu começo com o seguinte. Primeira coisa, o senhor acabou de dizer que foi 

ovacionado porque colocou o site incorreto. Tem como mostrar para a gente qual que é 

e como funciona? Para a gente ter uma, mostrar se existe essa facilidade, por gentileza. 

Porque eu demorei muito e não consegui, eu parei ali onde o senhor mostrou. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Desculpe, então vamos pedir aqui que eles 

coloquem. Aqui tem uma. Eu queria só fazer uma então enquanto ele coloca o site 12, 

aquele requerimento que a senhora pediu chegou na Unicamp foi datado aqui 12 de 

junho, então ainda estamos dentro do prazo.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Isso foi constatado erro, foi aqui da 

Casa mesmo, peço desculpas. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para ajudar. Eu, assim como o 

senhor, também sou muito leigo nessa questão da Internet, mas eu vou fazer uma 

sugestão para quem está ali. Eu entrei no Google, coloquei lá “lista de salários da 

Unicamp”, apareceu o site, eu entrei, e fui achando todos os nomes que eu queria, em 

uma ordem alfabética, inclusive o do reitor, se ele permitir eu digo qual foi o salário que 

eu encontrei. Em três minutos, pelo meu celular agora. Então, assim, eu vou deixar a 

sugestão ali. O Google, dá um Google, entra na lista, aparece Unicamp.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu vou rebater o que você falou 

sabe como? Eu estava nessa audiência que nós participamos na Unicamp e eu fiz isso lá 

dentro da Unicamp. Um senhor levantou e me chamou a atenção dizendo que aquele 

site não era. 

 

(Vozes sobrepostas.) 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Agora, só uma 

dúvida aqui. A transparência se mostra, deputado Fiorilo e deputada Valeria, no 

momento que você entra pelo site e já aparece ali transparência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Era isso que eu 

queria entender. Entrar no link.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entrar no link transparência Unicamp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só que eu não 

entendo o seguinte, aí já tá entrando link direto, eu quero saber. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, nesse link aqui, transparência 

Unicamp.  

 

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

 

O SR. - Presidente, se me permite. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É na questão, você 

entrando no site da Unicamp, onde que aparece? Isso é transparência. Claro. 

 

O SR. - Assim como o deputado Fiorilo, qualquer instituição pública, se você 

quer saber o site de transparência Alesp, você vai lá no Google, por exemplo, e digita 

transparência Alesp, aparece. É a mesma coisa transparência Unicamp, é a primeira 

indicação.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Primeira tela. 

 

O SR. - Primeira indicação, inclusive da Unicamp.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor já entrou 

no site da Assembleia? 

 

O SR. - Já. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como é que está 

no site da Assembleia, logo em cima está escrito lá transparência, e nós conseguimos 

achar, não é pelo Google, o Google não é a transparência da Universidade. Porque você 

não sabe se o site é correto ou não pelo Google. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - No site da 

Universidade você sabe se ali é transoarência mesmo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu fui corrigida dentro da Unicamp 

por um funcionário da Unicamp, porque eu fiz esse tipo de pesquisa. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

 O SR. - O Google é uma ferramenta mundial, presidente. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu só queria fazer um comentário. Eu já 

reconheci aqui publicamente dentro da CPI que nosso site está com problemas, por isso 

mesmo está sendo reformulado, será todo colocado e de fato o que precisamos fazer é 

melhoria do site. Temos que reconhecer isso não tem problema nenhum. Temos falhas 

está com problemas, temos que conhecer.  

O grande problema de fazer o Google, deputado, é que existem uns sites fakes 

que não colocam, por exemplo, nosso corte remuneratório, fazem, colocam justo o 

salário que tem ali o maior salário, inclui às vezes as férias, então é isso que nós 

precisamos resolver. O site está com problema, está com dificuldade, é evidente que o 

site de transparência tem que ser transparente e aberto. Eu estou totalmente de acordo. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Foi justamente o que aconteceu 

comigo dentro da Unicamp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A própria equipe 

do senhor não está conseguindo encontrar.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Foi justamente o que aconteceu 

comigo dentro da Unicamp, o rapaz falou: “quem faz folha de pagamento sou eu, este 

site que a senhora está consultando não é real”. Eu falei: “Eu peguei aqui no Google”. 

Ele falou: “Mas não representa a realidade” por isso que eu pedi a confirmação. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exatamente, nós estamos claramente com 

dificuldades.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Continuando. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para terminar, porque eu tinha feito 

a pergunta aí eu passei para a senhora perguntar. A minha dúvida é o seguinte: esse site 

que eu abri, que está escrito Unicamp, que tem inclusive  

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, um pedido se eu sou robô ou não. 

Eu entro e ele vai me dar uma ordem alfabética de nomes. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Acho que esse é o correto. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E ele me dá detalhes do tipo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É esse aí. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É esse aí que eu estou, eu fui pelo 

Google, pus lá funcionário, esse aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pelo Google, não 

pelo site da Unicamp. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eles entraram pelo da Unicamp, 

como eu tinha pressa, eu não sabia se eu tinha acesso ou não, eu fui por aqui, é o 

mesmo, igualzinho. 

 

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

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Aí tudo, então.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por favor, mostra 

por gentileza. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - <transparencia.unicamp.br/recursoshumanos/ 

listas>.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Abaixa, por 

gentileza, não, perfeito, abaixa o link, por gentileza, só para eu poder entender como 

que funciona. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Mas nós vamos colocar com a possibilidade de 

baixar, fazer download de Excel, vai estar tudo completinho.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então quer dizer 

que para eu descobrir eu tenho que – estão lá 819 páginas –, se eu quiser descobrir o 

nome, eu tenho que saber o nome de alguém. Se eu quiser pesquisar um por um? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tem a lista.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem a lista. Volta 

na página 1, por exemplo, na primeira página, uma anterior, é só clicar lá na setinha, 

isso. Por favor, vamos lá, sobe aí, por gentileza. Deixa-me ver aqui, Abel, clica no Abel 

ali.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Detalhes. 

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O Abel qualquer um. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qualquer um. 

Pode ser. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sou robô, acabei de falar que eu 

sou robô. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Essa internet da Alesp devia melhorar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A internet da 

Alesp infelizmente. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Precisa de um Projeto de lei para 

melhorar. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu vou consultar no meu. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Detalhe, consultar, 

não sou robô.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tem que clicar que não. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Aí você imagina 

nós, como deputados, a gente tem que fazer isso aí, um por um, clicar que a gente não é 

robô e pôr para consultar.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Deixa-me fazer um comentário, deputado, que 

é importante. O que nós reparamos? Isso depois de percebermos que estava contra a 

legislação, foram feitos diversos sites que são feitos a pessoa puxa a lista completa, 

pega ali equivocadamente, faz um site fake, e por isso foi feita essa proteção, não 

tínhamos ideia que teria CPI, que teria deputados querendo ver toda a lista etc., mas 

percebemos e fomos chamados atenção que estava contra a legislação. Por isso mesmo 

estamos fazendo um novo site, que estará disponível no dia 3, que estará a lista, você 

poderá baixar em PDF, poderá baixar em Excel, vai ter toda a lista completa etc.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Bruto 30 mil, é, 

perfeito.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 30.379, 04. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tem o redutor, e os descontos legais, redutor 

constitucional que está ali, descontos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 4.617. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Está aí abril, março, tem aí todos os meses em 

2018, 2017 e assim por diante. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mais tarde o 

senhor vai fazer essa correção, no novo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Já está, volto a insistir. Deu erro, nós vamos 

corrigir. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só para ter certeza, obrigada. A 

minha pergunta é a seguinte. Quantos são e como estão compostos os salários 
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constitucionalmente considerados extratetos? Aqui a gente pode perceber que tem lá 

isso, como que a gente tem como descrever, pode ser mandado.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, mas é simples, temos o salário, que é o 

salário bruto. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Depois eventualmente ele tem um redutor 

constitucional, que é considerado ali o teto do subsídio do governador. Eventualmente, 

se ele tinha uma parcela extrateto é considerada a parcela extrateto que foi congelada 

em abril de 2014, aquela parcela extrateto é a mesma desde abril de 2014. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas eu digo em relação a 

gratificações, por exemplo, é discriminado. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É discriminado, podemos entrar ali de novo. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, só queria saber se é 

discriminado e a gente tem acesso a esse detalhamento. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sem dúvida. Todas as gratificações... Por via 

das dúvidas eu trouxe aqui o meu holerite e tudo isso é discriminado. Você tem aí a 

sexta parte, a gratificação incorporada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Isso que eu queria saber. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - As gratificações, o imposto, o redutor 

constitucional, o que eu pago também, porque eu pago aqui a Unimed, pago a 

Adunicamp etc., está aqui tudo certinho. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Nesse rol de pessoas que recebem 

extrateto, quais são as carreiras que estão, que possuem o maior número de... 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Extratetários. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Extratetários, muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - As palavras mais 

difíceis o deputado Barros Munhoz resolve. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Os docentes, sem dúvida alguma, os docentes  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - São os docentes. De alguma 

matéria específica? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, são docentes, geralmente titulares, que em 

algum momento da Universidade, mais no passado, assumiram cargos de direção, 

cargos de administração e que eventualmente incorporaram a sua gratificação. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Certo.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - E naturalmente, desculpa, docentes que 

chegaram nos cargos maiores da Universidade, eventualmente professores livre-

docentes, titulares que já tem o salário, de acordo com a carreira, maior. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas de nenhuma área específica, 

médica, humanas? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O que é o Faepex? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Faepex é o nosso fundo de apoio à pesquisa, e 

à pesquisa, ao ensino e à extensão, é um subórgão da pró-reitoria de pesquisa da 

Unicamp  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É da Unicamp? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Da Unicamp. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então ele também dá subsídios 

para pesquisa?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sem dúvida nenhuma. É a pesquisa e ensino, e 

extensão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Certo. De onde saem os recursos 

desse. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A gente tem todo o recurso que entra na 

Universidade, tem que também retornar um pouco para a Universidade, vamos dizer que 

a gente faz um convênio com uma empresa, aproximadamente 20%, 22%, dependendo 

do convênio, retorna para a Universidade em termos de taxas de administração. Tem um 

percentual, que se o recurso vai, ele entra pela Funcamp, vai para a Funcamp, tem um 

percentual que é o AIU, que vai para a unidade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Da Funcamp? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, a Funcamp tem um percentual que é 

6,5%, se ela é administrada pela Funcamp, se não, não tem esse percentual. Tem o AIU, 

que é o percentual da unidade de que o docente participa, 2%, ou seja, se o docente é da 

Física, a Física recebe 2% daquele valor que ele, digamos assim, conquistou para a 

Universidade. E temos um percentual que vem para a Faepex, que é o Fundo geral de 

apoio à pesquisa e ao ensino. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu quero saber de onde é que sai 

esse dinheiro. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Desse percentual, cada contrato e cada 

convênio feito da Universidade dá um pequeno percentual para o Faepex, que então 
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recebe esses fundos e distribui de novo para a Universidade, com editais, com chamadas 

abertas, com todas as regras muito bem colocadas. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não é do repasse do Governo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não é do repasse do Governo, absolutamente 

não. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Quais são os critérios que são 

utilizados para a criação e a manutenção de bolsas de doutorado e mestrado com a 

mesma temática, considerando a recorrência do mesmo tema? Conforme denúncias que 

eu tenho recebido. Eu fiz essa pergunta ontem para o reitor da USP e reitero existem 

algumas temáticas de doutorado e mestrado que são recorrentes e os alunos recebem 

bolsas. Quais são os critérios que são usados para que isso seja repetidamente feito. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Bem, veja, aqui também temos que entender 

um pouco a dinâmica da Universidade. Primeiro lugar, é importante destacar a liberdade 

acadêmica, cada pesquisador, cada grupo de pesquisa segue uma temática específica. 

Em geral, essas temáticas têm uma complexidade imensa e muitas vezes podemos ter ali 

500 teses em que o tema ainda tem muito para ser entendido e explorado. 

Então, dependendo do tema, dependendo do assunto, nós temos aqui. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Vou dar um exemplo então que foi 

o mesmo que eu dei na USP: a legalização do aborto. Eu vi pelo menos, olha, perdi as 

contas de mestrados e doutorados falando sobre a mesma temática e com abordagens 

praticamente iguais, vamos colocar assim. É por isso que eu estou fazendo esse 

questionamento, fora o número de denúncias que eu recebi, por isso que eu estou 

falando que eu li, que foram me mandadas. Qual é o critério? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Esse exemplo é fantástico, porque justamente 

essa questão é uma questão fundamental para a discussão, para a pesquisa e de uma 

complexidade imensa, é um problema de saúde pública no País, no mundo, que envolve 

diversas dimensões, diversos tipos e grupos de pesquisa possíveis, e naturalmente, 

eventualmente numa universidade é um grupo de pesquisa especializado em uma área 
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específica daquele tema, esse tema em particular, não sei a qual grupo se refere, mas 

que eventualmente pode ser uma referência nacional, uma referência mundial no 

assunto. Esse, por exemplo, é um dos tantos e tantos temas que o número de teses que 

tivermos aqui não será suficiente para esgotá-lo, nós temos aqui uma complexidade e 

uma necessidade de entendimento justamente nos temas tão importantes para a 

sociedade brasileira que quanto mais pesquisas forem feitas melhor é.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas com bolsas? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Com bolsas, claro, porque os estudantes 

precisam pesquisar. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E isso não vai prejudicar outras 

áreas? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, naturalmente, porque cada área tem a sua 

independência, conquista também o número de bolsas, consegue projetos na Fapesp, no 

CNPq, Capes. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É justamente, isso que eu quero 

saber, o critério. Como que é feito esse critério? Não existe, se tiver 400 mil pesquisas 

sobre isso, aquele professor, com aquela temática, ele tem o recurso: como que vai ser 

esse recurso destinado a isso?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tem que ver, porque dentro, a dinâmica não 

funciona assim, não pode ter um número infinito, porque também o professor não dá 

conta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Exato, mas o número é grande. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Tem toda uma dinâmica, em cada programa de 

pós-graduação tem uma comissão. Essa comissão é que define o número de estudantes 

possíveis, o número de estudantes possíveis, claro, que tem que ter critérios de seleção 

específicos, esses critérios de seleção são muito bem elaborados e calculados. E como 
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eu disse, na graduação na Universidade de Campinas passa pelo mesmo processo, nós 

temos muito mais estudantes que querem estudar lá do que conseguimos colocar.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sem dúvida. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Então, uma vez que o projeto de tese é 

colocado, esse projeto de tese é discutido nessas condições, aprovado, e quando um 

professor atinge um certo número, um certo limite, diz: “Olha, não vai dar, põe outro 

professor, tem que pôr outro aluno” etc. Isso é discutido dentro de cada programa. E 

outro detalhe importante. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então no programa chega a ter um 

limite? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Claro, tem todo um limite, tem toda uma 

discussão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Isso, exatamente isso que eu queria 

saber. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Mas é fundamental destacar, porque aqui o 

tema nosso é a Universidade, o recurso que é repassado aqui. A bolsa não é da 

Unicamp, a bolsa é CNPq, a bolsa é Capes, a bolsa é Fapesp, que também têm outros 

critérios para serem aprovados, a Universidade... 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O Faepex também. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O Faepex não dá bolsas de mestrado e 

doutorado, ele dá às vezes apoio para uma viagem, para comprar um computador, o 

Faepex tem caráter complementar. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ele não dá bolsa? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ele não dá bolsa. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Importante essa, ela não dá bolsa 

de estudo. Muito obrigada. Outra coisa que eu queria. Alguns anos atrás, não é da sua 

gestão, é em relação ao antigo reitor, consta em sites da própria Unicamp, que ele tinha 

duas matrículas. Como isso é possível e quais providências foram tomadas para isso. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Temos inclusive, eu já vi no site ali a proposta 

que está colocada para essa explicação, então já começamos a nos adiantar e preparar 

essa questão. Houve sim um período da Universidade em que houve a dupla matrícula, 

mas eu já deixo logo de cara dito que eu já comentei na minha apresentação, foi a 

primeira ação que eu tomei foi cancelar a dupla matrícula. Então não existe dentro da 

Unicamp mais a questão da dupla matrícula. Aqui a gente fez, depois eu vou passar para 

a CPI todo o histórico dessa questão e como isso foi colocada, tem a ver com a questão 

da acumulação de cargos e como isso era e foi colocado.  

Houve uma mudança específica dessa colocação em 2005, na época do 

governador Serra, se não me engano. Aliás em dezembro de 2006 que foi editada a lei 

12.473 que fixou o subsídio mensal dos secretários de Estado, dispondo também a 

questão dos subsídios e dos valores correspondentes. Então o que foi feito na Unicamp 

foi um espelho dessa readequação dessa legislação, colocando, em vez de ter a 

gratificação de função, essa gratificação foi colocada como zero e foi feito uma segunda 

matrícula, onde foi dado um subsídio que não era incorporado no salário. Então foi esse 

o que foi colocado e efeito na Universidade, mas que depois por diversos anos também 

foi contestado pelo Tribunal de Contas, e eu tomei a decisão assim que entrei na 

Universidade de cortar essa prática e voltar à prática anterior, que era a gratificação com 

incorporação dos cargos de direção. Então – mas aqui está tudo explicadinho.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Está ótimo. O que quer dizer, 

existia uma fonte de recurso que era contrato do SUS, que é o FVDA. É isso? E esse 

recurso extraorçamentário é destinado a ações de Saúde. Correto?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Os docentes recebem 

complementação salarial do repasse do SUS? 



Verba Editorial Ltda. 

66 

 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Complementação salarial? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Os docentes da Medicina, da área 

de Saúde? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eles recebem uma complementação pela 

atividade assistencial nominalmente conhecido como FUCS. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É tirado do repasse do SUS essa... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ele está dentro das normas legais. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Você me permite um aparte, deputada 

Valeria, bem rapidinho, só para tentar ajudar. Isso existe em todo o Sistema de Saúde 

brasileiro quando o médico desempenha alguma função específica, ele tem um 

percentual de acréscimo. Lá em Itapira, por exemplo, me permita citar porque a cidade 

realmente merece ser citada pela grandiosidade; mas, brincadeiras à parte, presidente, 

cria até  problemas de diferenças salariais, porque conforme a atividade o médico ganha 

um percentual a mais do que o outro, desculpa, deputada Valéria, quis contribuir. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muito obrigada. Então o repasse do 

SUS ele tem uma parte que é repassada como gratificação para os funcionários da 

Saúde.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não é gratificação, é uma complementação. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Complementação salarial, é uma 

gratificação.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É que a gratificação tem a ver com a questão 

de funções, no caso é uma complementação devido à assistência que esses profissionais 

prestam.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas é, desculpe a minha. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não, porque a gratificação ela incorpora, aqui 

não incorpora. Eu acho que tem que ter essa diferenciação que é importante. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O atendimento que o profissional 

faz, aí ele tem direito a esse acréscimo, vamos colocar assim, o atendimento que ele faz 

em hospital, aí ele tem direito a isso. Entendi.  

Quantos docentes recebem esse valor? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu não sei dizer, mas eu checo isso. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor pode fazer essa gentileza 

para mim? E esse valor ele é de acordo com a jornada de trabalho, com horário?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Ele é um valor fixo, eu estou aqui recebendo 

informações, só que eu não sei de fato. É um valor fixo da ordem de 3.500 reais por 

atividade de assistência e não depende dos horários. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É independente do... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Para os docentes em atividades de assistência 

dentro Universidade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O valor fixo de 3.500 reais que é 

destinado do SUS para os funcionários. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Para os docentes. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Desculpa, os docentes da área de 

Saúde. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Que participam de assistência. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim. Os docentes não vinculados à 

assistência podem receber? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não podem. Eu tenho aqui a 

informação que o secretário de Saúde, Cármino, não sei direito o nome dele, ele recebe 

esse recurso? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Vamos checar. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor poderia passar isso para a 

nossa CPI, por gentileza?  

Outra pergunta. O senhor falou, o senhor colocou que a Unicamp tem um grande 

problema, que são os inativos por conta de serem todos estatutários, mas isso foi feito, 

tinha funcionários CLT que foram passados para o regime estatutário. Isso foi 

considerado inconstitucional pelo STF em 2016 pelo nosso ministro Celso de Mello. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não. Ainda está lá no STF, ainda não foi 

julgado. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não foi julgado? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Está em recurso, está lá no STF ainda. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ainda está lá, está em trânsito? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Está ainda lá, está em andamento.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu pergunto: isso não seria um 

problema? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É um problema, sem dúvida alguma. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E por que foi tomada essa decisão? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - No momento em que foi tomada essa decisão, 

como já foi mencionado também, eu não era o reitor da Universidade, houve uma 

discussão, havia o entendimento referente à necessidade de termos uma única carreira 

dentro da Universidade, é ruim, havia uma decisão referente à necessidade de termos 

somente ou quadros de celetistas ou estatutários. E foi decidido que as unidades, os 

órgãos do Governo deveriam ter um único quadro dentro das suas carreiras, e havia o 

entendimento que isso era possível naquele momento, foi julgado numa primeira 

instância irregular, isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, e estamos aguardando 

decisão.  

Certamente, é um assunto que nos preocupa, tanto pela decisão tomada 

anteriormente com a Universidade quanto pelos praticamente dois mil funcionários que 

foram mudados do regime CLT para o regime estatutário, e como ficará, dependendo da 

decisão, como ficará o futuro desses funcionários. Isso é um fator de preocupação 

imenso para administração da Universidade porque são quase duas mil famílias que 

dependem dessa decisão.  E naturalmente para a Universidade pode ter uma 

consequência financeira considerável, então é algo que certamente nos preocupa. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Foi uma decisão, não foi na sua 

época, mas foi uma decisão realmente triste, vamos colocar dessa forma, que causou...  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Foi uma decisão que não cabe julgar, mas 

naquele momento houve uma discussão, havia um entendimento e naturalmente houve 

ali uma decisão como tantas vezes que acabam acontecendo. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Na hora que você transforma CLT 

pelo estatutário você obriga a Universidade a pagar essa aposentadoria, correto? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então vai causar um impacto muito 

grande. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Já está causando. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Já, não é? A última pergunta: qual 

foi o posicionamento da Universidade em relação ao caso pontual com aquele professor 

Serguei Popov? Já foi resolvido?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, o estudante em questão foi, houve esse 

processo que eu já mencionei anteriormente, houve primeiro uma sindicância, na 

verdade, quando se trata de alunos, é essa sindicância no final que acaba decidindo, 

porque não tem uma CCP, e a sindicância sugeriu também uma punição ao estudante, 

que foi realizada e foi feita. Também ocorreu antes da minha gestão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Qual foi a punição? O senhor sabe? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A punição foi uma suspensão, que 

posteriormente foi transformada em trabalhos voluntários, mas também foi anterior à 

minha gestão. Ele cumpriu essa. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor pode passar essa 

documentação, por gentileza? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sem dúvida, tem toda a pasta, todos. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muito obrigada, muito obrigada 

por todos os esclarecimentos. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Obrigado, deputada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, o 

deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor 

Marcelo Knobel, reitor. Eu, na verdade, gostaria de agradecer a apresentação também 

reforço o coro dos que falaram sobre os dados. Hoje eu não tenho tantas perguntas como 
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eu tenho feito habitualmente, porque o meu time ainda não conseguiu analisar os dados, 

tem uma dificuldade enorme de você conseguir transformar aqueles arquivos de 

imagem em informação. Então, mas o time está trabalhando nisso, se os dados vierem 

como no formato mais trabalhável, seria muito bom para a gente continuar o trabalho e 

as nossas análises. 

Alguns pontos me chamaram a atenção, eu acho que vários dos desafios que a 

Unicamp enfrenta também são os mesmos desafios que a USP enfrenta, os mesmos 

desafios que a Unesp enfrenta, então a gente vê que uma série de problemas 

sistemáticos como inativos, como é toda a questão dos hospitais universitários, a 

carreira dos professores, que hoje, no meu ponto de vista, privilegia a inércia vis-à-vis a 

excelência, o mérito, tem muito mais incentivos para que ganhe mais ou progrida mais 

quem está lá mais tempo do que quem faz somente um trabalho excepcional. Isso, são 

pontos que eu acho que deveriam ser alterados.  

Eu gostei de um ponto em específico, que todas as receitas extraorçamentárias 

não podem serem ser alocados em folha. Eu acho que medidas como essas vão na 

direção correta de buscar uma responsabilidade fiscal maior da gestão das 

universidades, que já enfrenta dificuldades operacionais bastante grandes. A USP 

mesmo em 2017 aprovou uma resolução número 7.344, que é uma espécie de lei de 

responsabilidade fiscal das universidades, da Universidade, e que coloca nessa 

resolução uma série de critérios para que sejam cumpridos conforme a folha for 

avançando no orçamento. Então, a partir do momento que ela passa a 80%, uma série de 

contratações não pode ser feita, ajustes não podem ser feitos, então garantindo que a 

Universidade de consiga se manter sustentável no longo prazo. 

Esse tipo de iniciativa eu acho que é excelente até para buscar, na verdade, 

maximizar a autonomia das universidades, elas só vão ser de fato autônomas se tiverem 

uma sustentabilidade financeira no longo prazo. Um ponto que me chamou atenção foi 

sobre a excelência acadêmica, o número de patentes, o próprio Sirius estando ali perto 

acaba privilegiando os departamentos de exatas a fazer suas pesquisas, pesquisas de 

ponta, que de fato empurrem na fronteira do conhecimento de suas respectivas áreas, é 

algo excepcional, está na direção certa, mas eu vejo que muitos departamentos das 

universidades ao redor do Brasil buscam investir em pesquisa em todos os 

departamentos, de forma, sem nenhuma priorização. 

Quando eu olho as principais universidades do mundo, as universidades de ponta 

de diversos países, não é só dos Estados Unidos, não é só da Europa, são de outros 
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continentes também, eu não vejo, na verdade o que eu vejo em comum entre elas é um 

foco em algumas áreas específicas, em alguns assuntos ou departamentos específicos e 

isso que dá o destaque para elas. Então, por exemplo, quando a gente pega o topo desse 

ranking o MIT foca muito nas áreas de exatas, nas pesquisas em engenharia e por aí vai, 

enquanto as áreas de humanas são quase que auxiliares das áreas de exatas. 

Aqui no Brasil isso não acontece, a gente investe em tudo e isso traz uma 

consequência. A Unicamp, por exemplo, está no ranking de relevância acadêmica em 

741 entre 963 universidades do mundo, é o ranking da Universidade de Leiden da 

Holanda e que mede não só a quantidade de pesquisas, mas também a relevância delas, 

ou seja, quantas dessas pesquisas estão entre as 10% mais citadas de suas respectivas 

áreas. Esse tipo de indicador, na verdade, é o que a gente deveria buscar, não só fazer 

muitas pesquisas, sobretudo, pesquisa que sejam relevantes e que de fato empurrem a 

fronteira do conhecimento, e não só, enfim, sejam publicadas em diversos papers e 

revistas nacionais, mas que, no final de contas, quanto que isso impacta a realidade, 

quanto que isso traz de inovação, é algo muito questionável.  

Então, eu gostaria de saber do senhor se: tem alguma orientação de alocação 

mesmo de recursos e de priorização de áreas dentro da Unicamp? E se isso é uma 

política que vocês têm buscado levar para a frente na gestão desde 2017.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito bem, agradeço aos comentários, acho 

que do ponto de vista de visão geral concordamos plenamente, acho que a gente deve 

buscar realmente ampliar, aumentar o impacto das pesquisas realizadas na 

Universidade, o único que a gente pode comentar e discutir é realmente a maneira de 

fazer isso. Você tem diversos tipos de ranking e esses rankings tem, são bastante 

discutíveis, de referente ao que eles oferecem, ou seja, de redução de uma complexidade 

de uma universidade a um único número é sempre bastante difícil, e por isso mesmo 

tem essa diversidade nos diferentes rankings porque cada um usa critérios diferentes e 

tal. 

Um detalhe importante e que eu gostaria de ressaltar novamente, infelizmente, 

como vocês viram, a nossa quantidade de recursos não permite fazer grandes 

investimentos por parte da Universidade nas áreas de pesquisa, porque hoje o que temos 

no Faepex é um valor razoavelmente pequeno, ele é indutor, muitas vezes ajuda a iniciar 

um grupo de pesquisa, a comprar equipamentos para um jovem pesquisador que está em 

começando, mas todas as ações que são feitas no Faepex são com chamadas públicas, 



Verba Editorial Ltda. 

73 

 

nunca é dado a um pesquisador, todas as chamadas têm um edital, todo edital é aberto, 

esse edital é competitivo e sempre tem alguma área específica que a gente naturalmente 

privilegia. 

Na Unicamp nós temos diversas, pela própria complexidade da Universidade, 

que têm relevância. Nós temos diversos institutos nacionais de Ciência e Tecnologia 

que têm um fator extra, que têm recursos do Governo por mais tempo, nós temos três 

pelo menos três ou quatro CEPIDs, que são os centros de pesquisa e excelência em 

inovação que têm recursos garantidos por dez anos. Na área de Neurologia, na área de 

novos materiais, temos um grupo muito grande de pesquisas no pré-sal, de petróleo, na 

área de energia renovável, ou seja, diversas áreas que são relevantes, importantes não só 

para o País, mas em termos mundiais. 

Eu acho que é nosso trabalho, sim, fazer com que a Universidade faça pesquisas 

que tenham cada vez mais impacto, mas eu volto a ressaltar, impacto científico, que é 

fundamental, mas impacto social, que dentro da nossa realidade do nosso País é mais do 

que importante. 

E aqui eu destaco um ponto importante que eu até agora não recebi comentários, 

que eu acho que são fundamentais. Nós temos aqui na nossa Universidade uma área de 

Saúde que atende em uma região de 6,5 milhões de pessoas, e essa área de Saúde é 

fundamental, boa parte dos nossos recursos estão indo lá. Como vamos fazer realmente 

para ter mais recursos para essa área de Saúde, poder fazer mais pesquisa, poder avançar 

e ao mesmo tempo não deixar a população desassistida, é essa que é a questão que a 

gente também deve colocar  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E até aproveitando esse ponto da Saúde, da 

área de Saúde, eu gostaria de só ter uma ideia um pouco melhor do quanto que essa área 

aloca de percentual do orçamento. E que tipo de despesa que entra no orçamento da 

Universidade e que entra no SUS, enfim no Ministério da Saúde? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Nós temos praticamente do orçamento, é difícil 

às vezes fazer uma conta, porque tem aí, vai colocar para estudantes etc., é difícil, 

porque a gente mistura a área de pesquisa e a área de assistência, naturalmente é um 

hospital universitário, onde as coisas acontecem de uma maneira junta, essencialmente 

nós temos aproximadamente 20% a 22% do orçamento é para a área de Saúde. O que de 

fato nós temos um hospital, ao contrário do que acontece com a USP e com a Unesp que 
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é de altíssima complexidade, e atende uma região imensa, um população de 6,5 milhões 

de pessoas, que não seria o papel do orçamento da Unicamp garantir isso, seria o papel 

da Secretaria de Saúde. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O orçamento da Unicamp cobre a 

administração desses hospitais? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim. A administração e o salário de todos os 

funcionários, a Secretaria de Saúde deveria aportar mais recursos ali porque a região de 

Campinas, em particular, é subfinanciada pela Secretaria de Saúde e pelo Governo do 

Estado, dois terços são do orçamento, um terço apenas vem do SUS. Aliás, não tem a 

tabela revista desde 2011, um terço do orçamento vem do SUS e, vale lembrar, está 

escrito no folder, 100% SUS a nossa área de Saúde, nós não cobramos absolutamente 

nada, e nós realmente seguramos a questão de Saúde da região de Campinas.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então se nós somarmos a quantidade de 

inativos, mas o quanto é gasto com Hospital Universitário, isso vai metade do 

orçamento. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Mais da metade, 55%. E se você somar ainda 

custeio, infraestrutura e tal, você vê, a Universidade está estrangulada. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ao longo dos anos o percentual de 

investimento vai caindo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exato, e o deputado me ensinou algo 

importante, que temos muitas coisas em comum entre as três universidades, mas elas 

são muito diversas. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Muito diferentes.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Elas têm muita – o sistema de financiamento, 

como é a história, quando ela foi criada, como ela está hoje. Então nós na Unicamp 

temos algumas peculiaridades que eu já comentei, uma delas é essa questão do teto, que 
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nós temos uma decisão judicial que diferencia esse particular das outras. E em particular 

nós temos essa área de Saúde muito forte, muito importante, mas que também tem 

estrangulado as outras atividades, porque a saúde é fundamental, é necessária, mas os 

gastos com a área de Saúde são crescentes e sem fim. Então é isso. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Uma, relacionado à geração de receitas, eu 

fiquei bem impressionado mesmo com a quantidade de geração de receitas 

extraorçamentárias, eu acho que é nessa direção que as outras universidades estaduais 

deveriam também se encaminhar. E tem alguns pontos que a gente na busca por levar 

para a frente o debate das universidades, e de uma modernização das universidades 

estaduais, acaba tocando. Então o senhor já falou sobre endownments, tem uma 

possibilidade, que é muito utilizada em universidades ao redor do mundo de naming 

rigths, então incentivar a doação como uma contrapartida de colocar o nome de um 

departamento, um prédio, enfim, no nome do doador.  

Eu gostaria de saber se esse tipo de iniciativa é levado para a frente. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Nós temos um, só para mencionar, 

aproveitando o gancho que você mencionou, nós temos esse programa, depois eu posso 

passar o link, que é o Parceiros da Unicamp, onde a gente desburocratizou essa questão 

e coloca todas as informações até de naming rights, de como fazer, o que pode pedir em 

contrapartida, o que que é, como fazer isso, e tem funcionado bem. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Muito legal. E sobre o ponto das 

mensalidades, é um ponto que, é um assunto bem polêmico, mas que eu acho que leva 

para a frente um pouco de coerência. E só para mostrar um pouco do meu ponto de 

vista, porque o ICMS ele pesa muito mais sobre as camadas mais baixas da sociedade. E 

ainda existe um desarranjo entre quem financia a universidade e quem de fato se 

beneficia dela. Então, aquelas pessoas que podem pagar, somente elas poderiam pagar 

as mensalidades totais ou parciais. Acho que no final de contas esse tipo de iniciativa 

não chegaria a cobrir nem 10% do orçamento, talvez muito longe disso, talvez 5%, 6%, 

mas acho que é um ponto que mostra a coerência uma vez que também os recursos são 

limitados, a gente tem que tomar cuidado enorme, é um cuidado religioso com cada 

centavo que é gasto do dinheiro pago por impostos por essas pessoas que trabalham 

todos os dias.  
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Então, enfim, é um ponto que não é unânime e que no final de contas eu 

concordo que não vai ser o principal ponto a ser levado para a frente, mas que é uma 

oportunidade de mostrar coerência, enfim, mostrar respeito também pela alocação de 

recursos pagos pelos pagadores de impostos. 

 Por último, um ponto que eu acho que é bastante relevante, é o da governança, e 

ele tem sido pouco explorado durante as nossas conversas aqui, nas nossa uniões, 

porque hoje no Brasil boa parte da seleção e estruturação de governança das 

universidades é muito baseada, no final de contas, por incentivos políticos e pouco 

técnicos, enquanto quando você olha as top 50 universidades do mundo, todas têm um 

conselho pequeno, um conselho com muita participação externa e que busca se fazer um 

ranking, uma seleção ativa, uma busca ativa pelas pessoas que vão ser os próximos 

presidentes, pelas pessoas que vão ser os próximos líderes das universidades. E aqui 

não, aqui a gente tem eleições internas e tudo mais. O senhor acha que existe espaço 

para algum aprimoramento, mesmo que parcial, incremental, para que as universidades 

estaduais e a Unicamp também se aproximem da realidade que é hoje a das melhores 

universidades do mundo? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Deputado, eu agradeço seu comentário, essa 

questão da cobrança das universidades, de fato há também uma visão que vem mudando 

muito longo dos anos. Hoje em dia, veja o caso da Universidade, mesmo da Unicamp, 

mesmo sendo uma Universidade extremamente seletiva, com diversas políticas, diversas 

ações, diversas mudanças até do perfil da população. Hoje nós temos 70% dos nossos 

estudantes têm renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos, 70%. 

Naturalmente fiz umas contas breves, e eventualmente se fôssemos cobrar mensalidade 

não ia dar nem 2%, 3% do orçamento total. É muito mais efetivo – e aí que o senhor 

mencionou – a questão da reforma de tributária é realmente mudar a tributação para ter 

uma tributação que seja justa com aqueles que ganham menos, e que a gente possa 

realmente ter um financiamento adequado das universidades, as escolas públicas, de 

uma maneira muito mais adequada e muito melhor. 

Temos diversos problemas – além do já mencionado pelo deputado Arthur, que 

já comentou anteriormente sobre essa questão –, nós temos uma questão fundamental. 

Veja que a gente tem aí colégios técnicos, temos todo um setor de Saúde, nós temos um 

monte de atividades e cursos, mesmo, que são menos procurados e onde, nas 

universidades privadas, eles eventualmente não existiriam sequer. E nós temos que 
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privilegiar a formação de professores, como foi mencionado, e uma série de ações 

sociais que foram e têm sido o papel das universidades públicas do nosso País. Então a 

complexidade, como foi mencionada, é imensa e naturalmente nos tira o sono, de fato, a 

discussão da reforma tributária que considero fundamental, mas ao mesmo tempo há 

rumores de que o ICMS desaparecerá, e o que acontecerá no modelo como o nosso. 

Nós temos que discutir e repensar, e esta Casa vai ser fundamental para isso, 

então esse assunto está na pauta, está na ordem do dia, e nós temos que ter dados 

concretos, discussões muito sérias sobre a questão do financiamento das universidades 

públicas e como isso ocorrerá no caso de uma eventual mudança tributária. 

No caso da governança, estou de acordo que a gente tem necessidade de 

aprimoramento, a questão toda é que do ponto de vista histórico a universidade na 

América Latina tem uma história específica, ela é muito diferenciada de outras, ibero-

américa, digamos assim, tem uma forma, uma maneira de trabalhar muito diferente que 

tem pontos que são piores, negativos, mas tem muitos pontos positivos. O fato de a 

comunidade também eleger os seus dirigentes, o fato de fazer campanha, de conhecer, 

vocês que são políticos sabem a importância de fazer a campanha, de estar com as 

pessoas, de discutir os problemas, de conhecer mais profundamente diversas questões. 

Isso, em outros aspectos, vem uma pessoa de fora e não conhece nada da universidade e 

às vezes é um desastre também.  

Um ponto positivo, deputado, que eu sempre gosto de ressaltar, a Unicamp tem 

menos de, quase 50 anos, e não foram 50 anos fáceis, cheios de altos e baixos, mais 

baixos do que altos em termos de economia, de instabilidade política, de dificuldades 

burocráticas, nós temos que fazer uma universidade com a lei 8.666 que é, quem já 

lidou com ela sabe o que é construir. Então vejam o que nós conquistamos mesmo com 

essa governança que pode ser aprimorado o que nós conquistamos em pouco mais de 50 

anos. É impressionante e com sistema de governança que a gente tem, falho, com 

dificuldades, que sempre pode ser aprimorado, mas chegou muito longe, e é, às vezes, 

realmente impressionante você virar olhar e olhar desse lado, é realmente muito o que a 

gente já conquistou.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Um minuto, 

deputado, para terminar. Um minuto.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bacana. Um minuto? Nossa senhora, não é 

possível. 

Um ponto que o senhor acabou de mencionar sobre as universidades latino-

americanas, a Universidade Nacional Autônoma do México tem um Conselho de 

Notáveis de 20 pessoas, e esse conselho acaba escolhendo o presidente da universidade. 

Então existem casos mesmo com realidades semelhantes à nossa de busca por uma 

seleção mais técnica do que política em algumas posições, a gente tem que saber separar 

também o que é político e o que é técnico. E nisso eu acho que a gente no Brasil acaba a 

faltando muito. 

Por último, eu gostaria só de fazer uma pergunta, na verdade, mais para explorar 

uma ideia. Se o Governo de São Paulo desse diretrizes para a eficiência operacional das 

universidades com uma espécie de lei de responsabilidade fiscal das universidades, que 

a Unicamp já está indo nessa direção, de excelência acadêmica, então critérios de 

pontuação, critérios de carreiras diferentes para professores, algumas carreiras voltadas 

só para ensino, pontuações realmente diferentes, dependendo do nível da publicação 

realizada, busca de outras fontes de receitas, que a Unicamp já faz, é uma reestruturação 

junto com as outras universidades e por último uma melhoria na governança, que é o 

que acabei de mencionar, e, em contrapartida, resolver ao longo do tempo a situação dos 

inativos, hospitais universitários.  

Você acha que haveria esse interesse por parte da universidade em buscar seguir 

essas orientações de busca de modernização das universidades? E em contrapartida 

resolver a parte financeira que tanto aflige as três: USP, Unesp e Unicamp. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Há modelos, deputado, então só comentando, a 

discussão é boa; o modelo do México é interessante, porém não livre de crises, veja a 

história da Onan, que já teve ali de problemas, de crises internas quase infinitas e muito 

complicadas é algo importante a ser destacado também. 

Essa ideia é muito interessante, porém esbarrar com dois aspectos, que eu acho 

que são fundamentais. O primeiro, que são as bases fundamentais das universidades: a 

liberdade de cátedra e a autonomia. A autonomia é fundamental e foi crucial para as 

universidades paulistas serem o que são e para o estado de São Paulo ser o que é hoje. 

Hoje o estado de São Paulo tem essa pujança, boa tarde por essas três universidades que 

foram construídas e pensadas lá nos anos 1950 pela sociedade de São Paulo, pensando 

que a única forma de desenvolvimento adequado é utilizando a Educação, Ciência e 
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Tecnologia, e é a única maneira de desenvolver. E o estado de São Paulo é o que é hoje 

graças à Fapesp, às três universidades paulistas, e, é claro, a esse incentivo à inovação, à 

educação, que nós temos aqui. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Aos institutos de pesquisa também, se o 

senhor me permite. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Aos institutos de pesquisa naturalmente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sobretudo os da Agricultura. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O IAC, pioneiro no Brasil, tantos outros que – 

essa é uma característica fundamental. Então a autonomia é importante. Dá para lidar 

com isso e fazer essa ideia também? Dá. Todos os países têm feito isso, as chamadas 

iniciativas de excelência. Você – como se diz, eu posso exagerar com a analogia que 

não é das melhores – mas é aquela história da cenoura. Você dá recursos baseados em 

questões específicas, vamos investir em tal área, vamos fazer a excelência em tal coisa, 

vamos colocar metas. Você oferece alternativas de financiamento apontando numa 

direção de excelência e buscando resultados concretos, sem interferir na autonomia 

universitária que é fundamental. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só para agradecer, e dizer que essa ideia não 

tem como objetivo entrar ou interferir na liberdade de cátedra nem na autonomia das 

universidades. Até vários desses pontos que eu mencionei a Unicamp já está bastante 

avançada, por exemplo, a busca de parcerias com o setor privado para as pesquisas não 

determina ou tira a liberdade do pesquisador de buscar, enfim, e ir a fundo naquele 

assunto que ele tem interesse em saber mais. Então são assunto separados mas que, 

enfim, então a gente está bem alinhado nesse ponto. 

Mais uma vez obrigado, reitor, pela apresentação, pela presença, e espero que a 

gente consiga continuar essas conversas nas próximas semanas para fazer com que as 

universidades estaduais de São Paulo se modernizem cada vez mais, e fazer com que o 

dinheiro que o pagador de impostos aloca nessas universidades tenha um alto retorno. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito bem, obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Próximo inscrito, 

deputado Paulo Fiorilo. Eu acerto o nome. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu percebi, deputada. Eu vou ser 

breve até porque eu acho que várias questões já foram aqui exploradas, mas eu queria 

aproveitar a presença aqui do reitor para três questões.  

A primeira é uma que o senhor fez referência agora sobre a questão de Saúde e 

os gastos que a Universidade tem com a Saúde. Eu tenho a impressão que A CPI pode 

ter um fundamental para ajudar, no caso específico da Unicamp, a propor que o Estado 

volte assumir as suas responsabilidades. Não é só o caso da Unicamp, ontem falava com 

a deputada Carla, que o Estado muitas vezes transfere para os municípios as 

responsabilidades que deveriam ser dele, Estado. No caso da Unicamp é claro isso. 

Vocês têm que atender uma população enorme na região de Campinas, em Campinas, e 

não têm aporte do Governo do Estado. Vocês se viram com os recursos que são da 

Universidade, e parece que têm se virado bem quando apresentam aqui o dado de quase 

30% de recursos extraorçamentários. 

Então, mesmo que vocês continuem nessa linha de ampliar recursos 

extraorçamentários, me parece que no caso da Saúde é preciso mudar essa lógica, é a 

minha impressão. Como também é a minha impressão de que não é a solução para 

nenhuma das universidades públicas propor cobrar mensalidade de quem pode mais, 

porque isso significa um percentual tão pequeno, insignificante, que não resolve o 

problema de vocês, que está muito mais voltado para uma questão dos inativos, desses 

gastos aqui que foram colocados.  

Dito isso, reitor, queria falar de duas coisas. A primeira: o senhor, quando em 

2017 disputou a indicação para a reitoria, apresentou um programa, e o senhor 

apresentou lá não só um programa, uma carta compromisso, e nessa carta compromisso 

o senhor tinha algumas metas. Eu fiquei numa dúvida crucial, porque uma das questões 

que permeia é a questão da sustentabilidade. Apesar de o senhor falar de outros aspectos 

que têm ligação direta com essa CPI, eu queria perguntar ao senhor o que que avançou 

de 2017 para cá na questão da Transparência, das propostas que foram feitas, como a 

criação de um comitê gestor de gastos – não sei exatamente se foi esse o nome que o 

senhor usou à época, mas eu posso reproduzir aqui com precisão: implantar um sistema 
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centralizado de gerenciamento de despesas, visando acompanhar a evolução do 

consumo, a efetivação das ações implantadas e a divulgação dos resultados.  

E por fim, para eu não me alongar mais, o senhor disse aqui há pouco que existe 

uma outra possibilidade que é daqueles que se formaram na Unicamp, que se deram 

bem na vida ou que estão nos Estados Unidos, para que possam contribuir como 

contribuem lá com os times. O que está faltando para desatar esse nó? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito bem agradeço, nós fizemos muitas 

medidas. Olha, o programa realmente ajuda, e justamente essa é uma das vantagens do 

nosso sistema de governança, você tem que pensar, discutir, conversar e propor um 

programa de gestão, e esse programa em boa parte já foi cumprido no que se refere à 

transparência. Tudo isso que eu mostrei hoje na Universidade não existe, a gente não 

tinha. Por exemplo, na época da campanha eu não tinha ideia de quanto a Universidade 

tinha em conta. Eu não tinha, ninguém tinha a ideia, hoje todo mundo sabe. 

Não existia o portal da transparência, hoje ainda está com falhas, mas está 

avançando, nós vamos melhorar cada vez. Nós tivemos aqui diversas ações que estão 

colocadas ali, como eu mencionei, todo o gasto de caráter permanente tem que ser 

aprovado no Conselho Universitário. Antigamente, se podia, por exemplo, criar um 

cargo, dar uma gratificação na canetada do reitor. Hoje não pode mais, hoje tem que ser 

aprovado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa. Isso mudou com o início da 

gestão do senhor? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então até 2017 essa prática era 

recorrente. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, podia ser feito, você podia criar, dar uma 

gratificação sem necessidade de ser aprovado em nenhum outro lugar, ou seja, era algo. 

Então hoje, nós temos todo um sistema muito mais organizado, temos a previsão de 

estar até 2020 com todos os sistemas digitalizados. Aqui foi discutido e comentado, nós 

podemos ser abertos e claros, porque isso é um problema de vários setores públicos 
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brasileiros, nós tínhamos diferentes sistemas em diferentes lugares, administrar a base 

de dados é complicado, muitos dados faltando muitos dados feitos em pastas, não 

digitalizados, encontrados. Então, tudo isso que nós estamos fazendo resulta 

naturalmente a médio prazo em uma eficiência na gestão muito específica.  

Então esse é um assunto que nós estamos cuidando com muito detalhe, 

naturalmente, do ponto de vista político – como os senhores sabem – essas coisas não 

aparecem, são feitas no subterrâneo, mas são fundamentais para que a Universidade 

avance. 

Sobre a outra questão, o fundo patrimonial, estamos correndo, porém, ele só foi 

legalizado no País agora em janeiro de 2019, foi um Projeto que passou anteriormente, 

passou batido não sei por que, foi logo em 4 de janeiro, o presidente Bolsonaro numa 

das primeiras coisas que vocês foi vetar alguns pontos daquela lei, e o agora acho que 

há duas semanas foi rediscutido no Congresso, alguns pontos que foram vetados caíram 

e outros não, então esse assunto ainda está acontecendo, nós estamos em paralelo, até se 

consolidar, trabalhando no sentido de legalizar e criar o nosso fundo patrimonial da 

Universidade.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora isso está dependendo da lei 

federal.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - A lei federal já está, mas está ainda em 

discussão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depende da questão dos vetos que 

estão sendo discutidos no Congresso. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exato, está no Congresso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Uma última dúvida que eu fiquei. O 

senhor falou da Fapesp, da Capes, CNPq. Os órgãos de bolsa, os órgãos federais, na 

avaliação do senhor o que que tem acontecido com eles nesse período. Tem diminuído 

recursos, a Fapesp tem sido mais buscada para financiar bolsas? 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, os recursos federais, infelizmente, têm 

sofrido uma diminuição. Há uma preocupação muito grande das Universidades, do 

sistema de pesquisa com relação a isso, e naturalmente a Fapesp aí é mais demandada. 

A Fapesp que também reduziu o recurso, não por qualquer tipo de corte, mas porque a 

economia está sofrendo e também depende do ICMS, assim como todo mundo que 

depende dos ICMS, a própria Fapesp recebeu menos recursos recentemente. E a Fapesp 

tem sido mais demandada porque os editais na esfera federal se reduziram 

drasticamente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso significa que há um risco muito 

grande nas pesquisas que ou estão em andamento ou que poderiam começar a serem 

demandadas. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim, há um risco e há uma preocupação com 

relação a isso, é uma das perguntas que eu fiz no final: como manter essa excelência 

num contexto que estamos vivendo de crise política, financeira, porque é complexa, e 

nós precisamos ter a preocupação de manter, e não só manter, porque isso aqui aparece, 

daqui dez anos é que vamos ver o resultados dos rankings. O que vai acontecer? Qual 

vai ser o impacto? 

Temos essa questão e temos uma questão fundamental. Hoje em dia vivemos 

num mundo globalizado, como faremos para atrair os melhores talentos, jovens talentos 

para buscarem uma carreira nas nossas universidades, se elas não oferecerem salários 

dignos, se elas não ofereceram uma infraestrutura adequada e se não oferecerem uma 

situação que permita uma evolução na pesquisa adequada. Isso é fundamental. O estado 

de São Paulo demorou 60 anos para construir esse patrimônio do povo paulista, e nós 

não podemos deixar isso acabar.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, professor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Próximo inscrito, 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Reitor, senhoras e senhores colegas 

aqui da bancada que resistiram até agora. Eu queria fazer duas perguntas muito 
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pontuais, antes de fazer um comentário ao Dr. Marcelo. Há algum outro Estado que faça 

uma repartição seu ICMS para universidades estaduais no Brasil que o senhor saiba?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Eu não conheço nenhum outro modelo desse 

nem no Brasil nem no mundo. É único, inédito e referência internacional. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Eu gostaria de frisar o seguinte, 

felizmente, a CPI começou por uma matéria errada, eu acho que até foi mal-

intencionada, uma matéria de um órgão de imprensa, e gerou uma expectativa que nós 

íamos discutir aqui ideologia, esquerda, direita, isso e aquilo. Felizmente não foi isso o 

que aconteceu. E também eu acho que a CPI caminhou no rumo correto, está 

caminhando, está mostrando que as deficiências, falhas, erros e tudo mais, que 

acontecem, podem ser sanadas e, mais do que isso, a maioria está sendo sanada.  

Eu queria deixar bem claro que a competência de fiscalização das universidades 

de São Paulo é da Assembleia Legislativa de São Paulo, quem tem a responsabilidade 

de dizer se as contas das universidades de São Paulo estão corretas, ou não, é a 

Assembleia Legislativa de São Paulo, usando o seu órgão auxiliar que é o Tribunal de 

Contas do Estado, que é aparelhado para responder essas perguntas todas que nós aqui 

estamos tentando resolver. Imagina se os deputados de São Paulo forem atrás de 

contrato por contrato, nomeação por nomeação de funcionários, salário por salário de 

funcionário, nesse universo que nós temos um milhão de servidores públicos do Estado, 

de tantas e tantas empresas, e tantas e tantas autarquias. Seria um trabalho totalmente 

impossível de ser realizados e que não levaria a nada. 

Então eu acho que nós estamos caminhando até para ver aquilo que devia ser 

visto. Coisa mais importante, não pode ficar eternamente se aguardando a decisão sobre 

uma conta de universidade como se fica hoje. O Governo do Estado é obrigado a enviar 

as contas até tal data para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas é obrigado a 

enviar para a Assembleia até tal data. Isso não existe em relação às autarquias do 

Estado, e não existe em relação às universidades. Precisa existir. Acho que isso é o 

ponto número um, o restante, sinceramente, e aqui agora eu quero fazer um pedido de 

desculpas, Dr. Marcelo.  

Sabe, às vezes a gente na ansiedade de querer apurar, de querer investigar, de 

mostrar que o que está errado, o que tem que ser acertado, se esquece e dá um tom que 

não é o mais adequado. E eu queria pedir desculpas por esse tom, porque os senhores 
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não têm nada a se explicar, que os senhores não possam explicar tão brilhantemente 

quanto o senhor explicou. O senhor é um homem íntegro, o senhor tem uma história, o 

senhor tem um passado, e a grande maioria daqueles que estão no comando das nossas 

universidades é assim também, graças a Deus. E é por isso que São Paulo é o melhor 

Estado da federação, é por isso que São Paulo está na frente de todos os outros. Eu não 

vou dizer que nós estamos atrás de picuinhas, mas quase, para um País que tem tanta 

coisa para cuidar, principalmente em matéria de Educação. 

Nós estamos discutindo aqui, eu vejo IDH o está Brasil no 178º lugar; combate à 

violência 230º lugar; combate a não sei o que lá, qualidade de vida em todos os sentidos 

o Brasil está ruim, mas quando tem mortes por assassinato, aí o Brasil está lá na frente;  

quando tem dado ruim o Brasil está sempre lá na frente. Então, meu Deus do céu, nós 

estamos aqui querendo discutir três universidades que são melhores do que 99% das 

universidades do mundo, são 28 mil universidades mundo. As nossas, para nosso 

orgulho e graças ao esforço dos senhores docentes, do corpo de funcionários, de pessoas 

que merecem nosso respeito, a nossa gratidão. Graças a Deus nós estamos na frente de 

99% das universidades brasileiras, aliás, do mundo. 

E só queria dizer também o seguinte, que no Brasil, São Paulo é disparadamente, 

não é só o único, que destina uma parcela do ICMS. Isso é, realmente, mas é o que mais 

investe na educação universitária. O Brasil gasta 50 bilhões com as universidades e tem 

o mesmo número de professores proporcionalmente ao número de alunos que São 

Paulo, que investe três vezes mais proporcionalmente do que Brasil. São 3 trilhões e 

300 bilhões o orçamento da União para um investimento de 50 bilhões. É só fazer a 

conta, é rápido. São Paulo 230 bilhões de orçamento para investimento de 20 bilhões.  

Então, minha gente, eu quero deixar bem claro o seguinte: o problema do Brasil 

é a Educação, que está nos levando a isso, olha que tristeza, Dr. Marcelo. Década de 

1940 a 1990, porque eu não quero pegar essa briga que tanto mal tem feito ao Brasil, PT 

contra não sei o quê, direita contra esquerda, Dr. Olavo com não sei quem, essas coisas 

não levam absolutamente a lugar algum. Se põe cadeirinha no banco de trás ou se não 

põe cadeirinha no banco de trás.  

Sabe, essas coisas que é inacreditável que estejam acontecendo no Brasil, que 

tem tanto problema sério e grave para resolver, então eu fui lá para trás, década de 1940. 

O Brasil cresceu em média por ano 5,74%. Década de 1950, ei, Juscelino, bossa-nova, a 

gente era feliz e não sabia. O Brasil cresceu 9,9% ao ano. Década de 1960, o Brasil 

cresceu 8% ao ano. Década de 1970, 13,14% ao ano, isso é crescimento de China hoje 
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em dia, e nós já tivemos esse tipo de crescimento. Aí depois vem década de 1980, 3,34, 

década de 1990, 1,97, década de 2001/2010 3,95 e até agora essa década 1,30, ou seja, 

nos 40 primeiros anos aqui mencionados, nós crescemos 36,81% e agora 10%.  

Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Muito obrigado pela aula que o senhor 

nos deu, Dr. Marcelo, e eu venho aqui como deputado da região, eu venho aqui como 

ex-prefeito de Itapira, eu venho aqui como alguém que sabe quantas vidas os senhores 

salvam por dia naquela obra fantástica que os senhores realizam, cobrindo aquilo que o 

Estado deveria cobrir. Então eu quero dizer bem alto, eu tenho orgulho de ser da região 

de Campinas, eu tenho orgulho de ser paulista, eu tenho orgulho de ser uspiano e tenho 

orgulho de ver o meu povo e a minha gente ser atendido como a Unicamp atende na 

área da Saúde e se destacar como se destaca. 

Vi dois companheiros aqui da Secretaria da Agricultura – será que foram 

embora? O Melo e o Sérgio, eu vejo aqui eu fui secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Deputado, um 

minuto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Menos de um minuto. Eu fui secretário de 

Agricultura, e quando houve o debate da eleição de governador, o Covas fez uma 

pegadinha com o Maluf, e ele se enrolou todo. Ele perguntou o que ele achava do 

amarelinho. Não vai achar nada do amarelinho. O que você acha do amarelinho? Pois é, 

é a clorose variegada dos citrus, que foi pior do que o cancro cítrico e quase dizimou 

lavoura da laranja em São Paulo. E eu vejo aqui, nesse breve relatório dos senhores, que 

foi lá o Centro de Genomas da Unicamp que ajudou a descobrir também o remédio para 

isso que era o amarelinho, a clorose variegada de citrus. Quem sabe a Unicamp também 

resolva agora o problema do grindr e tantos outros problemas.  

Para terminar, vamos cumprir a nossa missão, como estamos tentando fazer, e 

vamos cuidar dos problemas mais sérios e corrigir o que tem que ser corrigido. 

Parabéns, Deus abençoe a Unicamp e Deus recompense tudo o que os senhores têm 

feito de bom para São Paulo e para os paulistas.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito obrigado, deputado. Só fazer um 

comentário, eu sei que já também o tempo vai passando. Um detalhe fundamental, 

primeiro agradecer, o deputado conhece bem a Unicamp, conhece o hospital, assim 
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também como a Dr. Valeria, aqui a deputada, todos os deputados da região que 

conhecem sabem a importância que tem a Unicamp.  

Um detalhe fundamental, nós seguimos estritamente os prazos e as entregas para 

o Tribunal de Contas, eu queria ressaltar uma coisa que não apareceu, mas que eu acho 

que é importantíssima, nós tivemos nos últimos dez anos, 20 contratos apontados pelo 

TCE, 20 nos últimos dez anos. Parece muito? Parece muito, só que a gente teve só o ano 

passado cinco mil autorizações de fornecimento, 170 convites eletrônicos, duas 

concorrências públicas, 900 pregões eletrônicos, 122 pregões presenciais. Isso só o ano 

passado, são milhões de milhares de processos, contratos, todos os anos, os últimos dez 

anos, 20 apenas apontados, dos quais estão sendo resolvidos.  

Ou seja, eu desafio aqui a qualquer órgão público, ou privado mesmo, que tenha 

dados como esses, mais do que isso – comentário aqui sobre a questão de 

comissionados, nós temos seis comissionados na Unicamp mais de 7.400 funcionários, 

dez mil no total com professores, isso dá de um milésimo. Também desafio qualquer 

órgão que tenha esse número de comissionados. A Universidade de Campinas e as 

universidades públicas do estado de São Paulo funciona bem, funcionam muito bem. 

Claro, temos dificuldades, temos problemas, temos coisas para aprimora, temos. A 

discussão é esta, temos que rediscutir a questão do financiamento, a questão da Saúde e 

tantas outras questões que são fundamentais para o estado de São Paulo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Próximo inscrito e 

último, deputado Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Obrigado, deputada Carla Morando, quero 

dizer que eu não faço parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas estou muito 

bem presentado pela nossa bancada aqui, com o nosso deputado Barros Munhoz, 

agradeço e parabenizo nosso deputado Barros Munhoz pelas palavras. Quero 

cumprimentar nosso reitor, Marcelo Knobel, assim como cumprimentar todos os 

funcionários da Unicamp, fazer aqui uma referência ao nosso sempre vereador Angelo 

Barreto, da cidade de Campinas, foi vereador, foi meu colega, é funcionário da 

Unicamp, é um prazer revê-lo Angelo. 

E parabenizar o nosso reitor Marcelo Knobel pela exposição, pela colocação, fiz 

questão de estar aqui hoje, presidente Carla Morando, para ouvir nosso reitor, eu não 

participei de nenhuma reunião, essa é minha primeira reunião que eu participo, mas 
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quero dizer que fico preocupado, e fico envergonhado de certa forma, com o tratamento 

que o nosso reitor da Unicamp, uma das melhores universidades do mundo, recebeu 

aqui hoje. Até ameaça de busca e apreensão foi feita a ele, não é possível, quando nós 

falamos em notáveis, não enxergar o quão notáveis são os funcionários da Unicamp, a 

qualificação dos funcionários da Unicamp, dos professores.  

Eu vi aqui todos falando só sobre a universidade, deputado Barros Munhoz disse 

aqui da qualidade dos hospitais e nós sabemos o apuro que os hospitais HC, CAISM, 

passam para conseguir recursos para manter os hospitais e atender a nossa população. E 

aí ninguém fica preocupado aqui preocupado com um salário, quantas pessoas são 

atendidas por dia na Unicamp, então dizer que eu fico envergonhado de 

questionamentos aqui de um tomógrafo de um milhão de reais, quantas vidas esse 

tomógrafo salvou, e dizendo que o tomógrafo de um milhão e meio de reais está fora do 

plano orçamentário. É vergonhoso, e na mesma esteira do deputado Barros Munhoz; 

Marcelo Knobel, eu quero pedir desculpas e dizer que eu fico envergonhado, não é 

possível que esta Casa fique questionando contrato de manutenção predial, vai lá no 

hospital da Unicamp, vai lá nos prédios da Unicamp para ver a qualidade.  

Poucos deputados conhecem a Unicamp, então é fácil pegar aqui papel, parecer 

do Tribunal de Contas nós que já fomos presidente da Câmara, ordenador de despesa, 

sabemos a dificuldade que é conseguir seguir as regras do Tribunal de Contas, Barros 

Munhoz foi prefeito, sabe da dificuldade que é. Então é fácil aqui ficar questionando um 

tomógrafo de um milhão e meio, mas não vê quantas vidas estão sendo salvas pela 

Unicamp, quantos estudiosos estão lá, quantos pesquisadores estão lá para salvar a vida 

da nossa população, quantas pessoas são atendidas lá, nós estamos falando de uma 

universidade que é referência mundial. 

Os hospitais não atendem só a população de Campinas não, como foi dito aqui, 

atendem pessoas do Estado inteiro e do País todo. E quantas e quantas vezes nós vemos 

lá pessoas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Um minuto, 

deputado. 

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Pessoas que vem de fora, pessoas que vêm 

de outros países para serem tratadas na Unicamp, então dizer, presidente Carla 

Morando,  que eu acho que precisa urgentemente mudar os rumos desta Comissão 
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Parlamentar de Inquérito, com todo o respeito a todos os deputados que estão aqui, mas 

procurar, ao invés de acusar, dar tratamento de acusado ao reitor, aos reitores, aos 

funcionários da Unicamp, é procurar unir os deputados aqui e mandar recursos, cobrar o 

governador e mandar recursos para investimento nas nossas universidades e nos nossos 

hospitais.  

Então, Marcelo Knobel, eu quero encerrar aqui, sem nenhuma pergunta, sem 

nenhum questionamento, dizer: peço desculpas e estou envergonhado com o que o 

senhor passou aqui hoje. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bem, para finalizar, 

só para entrar um comentário. A nossa função, deputado Rafa Zimbaldi, é de 

fiscalização, então não significa que estamos fiscalizando X Y Z, estamos cumprindo 

com a nossa missão e o porquê nós somos eleitos. E com a intenção,  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois é presidente, vamos cumprir o nosso 

papel e investir nas universidades.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Deixa-me terminar, 

e com a intenção de tentar ajudar as Universidades com certeza. A intenção de todos 

aqui acredito que é essa, e não a que o senhor passou. 

Para finalizar, gostaria de passar a palavra para o nosso magnífico reitor Marcelo 

Nobel para as considerações finais. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Somente agradecer, agradecer a todos pela 

atenção, agradecer por esse trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho complexo. 

E agradecer a quem aguentou aqui até agora, que está assistindo também, agradecer 

todos os funcionários da Casa, os assessores todo o trabalho que os deputados fazem. 

Nós temos plena convicção que estamos trabalhando juntos para o desenvolvimento do 

nosso Estado para a melhoria de vida de toda a população. Agradeço então, estamos 

sempre à disposição, queremos aproveitar a oportunidade também de convidar todos 

vocês para irem lá visitar a Universidade. Obrigado.  
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Muito obrigada a 

todos. Obrigada, Dr. Marcelo, e declaro encerrada essa reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


