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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

09.09.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom 

dia a todos, havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão 

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

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

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

presença dos nobres deputados: deputada Carla Morando, deputado Daniel José, deputado 

Arthur do Val, deputado Paulo Fiorilo, e este presidente Wellington Moura. Solicito à 

secretária a leitura da última Ata da última reunião. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Solicito a dispensa da leitura.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

regimental o pedido de V. Exa., está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. 

Convoco, nos termos regimentais, os senhores e senhoras deputados. Aliás, essa reunião 

foi convocada para proceder à oitiva do Professor Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff, 

pró-reitor de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, convocado para 

prestar esclarecimentos, bem como subsídios para a sub relatoria desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, da gestão das universidades públicas.  

Item dois, proceder a oitiva do Professor Dr. Munir Salomão Skaf, pró-reitor de 

pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, convocado para prestar 

esclarecimentos, bem como subsídios, para a sub relatoria desta comissão parlamentar de 

inquérito, da gestão das universidades públicas. Advertência: qualificação e compromisso 

da testemunha, se for o caso. Então, eu chamo para poder trazer os esclarecimentos, 

convido à mesa do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff. Obrigado, Dr. Carlos, pela 

sua presença representando a Unesp.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, registrando a presença da nobre deputada Valeria Bolsonaro. Pela ordem, 

deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, há quórum na Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Há 

quórum na Comissão, estamos em seis deputados.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mesmo se um deputado tiver que se 

ausentar, perfeito? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

um deputado tiver que se ausentar, mesmo assim haverá quórum.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, é só registrar, e saber se todos eles 

estão de acordo com o Regimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

nobre deputado Paulo Fiorilo me lembra que eu tenho que pedir ao deputado Daniel José, 

para que coloque a gravata, para que nós possamos, para que o número de, para que o 

deputado, a presença dele possa ser registrada formalmente. É o Regimento Interno, 

deputado Daniel José.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria dizer que eu concordo com a 

alteração do Regimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

também concordo, até lá temos que cumpri-lo. Sr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff, 

Graeff, está certo? 
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Graeff. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa senhoria foi convocada por esta CPI, como testemunha, como fundamenta no 

artigo 203 e 218, ambos do Código do Processo Penal, combinado com o parágrafo 2º do 

artigo 13 da Constituição do Estado, e artigo 3º da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 

2002; bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à 

espécie. Assim, cumpre-nos adverti-lo de que deve dizer a verdade, não podendo fazer 

afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento; por 

incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso II, da lei federal número 1.579, 18 de março 

de 1952.  

Eu pediria, por gentileza, para que o senhor escrevesse, preenchesse este termo de 

qualificação, que é os seus dados: nome completo, idade, estado civil; e, por gentileza, 

lesse este termo de compromisso do depoente. Registrando a todos que nós estamos ao 

vivo, como todas as outra CPIs, pela TV Assembleia, que está no ar neste momento. 

Quero registrar, também, a todos os deputados, que nós vamos colocar como prazo para 

a entrega dos sub-relatores, o prazo do dia 2 de setembro, de outubro, 2 de outubro.  

Então, eu peço a todos os sub-relatores que estão presentes aqui, aqueles que não 

puderam estar, acredito que a sua assessoria esteja aqui presente, para que o prazo final 

será o dia 2 de outubro, para a entrega dos sub-relatores, para que nós possamos, então, 

dar início aí na discussão da relatoria, depois, geral, com a deputada Valeria Bolsonaro. 

Por gentileza, doutor. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Bom dia. Sob a 

minha palavra de honra, prometo dizer a verdade do que souber, e me for perguntado, 

relacionado com a investigação, a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, Dr. Carlos, caso o senhor queira, antes de realizarmos as perguntas, o senhor 

queira trazer algum, falar um pouco sobre a Unesp, sobre o seu serviço, o seu trabalho 

como pró-reitor, e trazer alguma explicação. Por gentileza, fique à vontade.  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Muito obrigado, 

Sr. Presidente; eu vou fazer uma breve apresentação. Eu acho que eu prefiro ficar ali, para 

fazer a passagem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Fique à vontade. Os professores gostam de ficar de pé, já está na veia, não é?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, antes mais 

nada, bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de prestar estes 

esclarecimentos aos nobres deputados, e a todos os presentes. Então, eu vou fazer uma 

breve explanação sobre a pesquisa na Unesp; então, antes disso, só colocar um pouco 

sobre a contextualização. Então, São Paulo é um Estado privilegiado, do ponto de vista 

da pesquisa realizada aqui, porque ela tem anos de experiência, com uma universidade 

que surgiu em 1934, e os números do sistema paulista de ciência e tecnologia são muito 

diferenciados. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas só um deles: são 74,3 

mil pesquisadores, dos docentes das estaduais são 8.347.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

pediria à V. Exa. que depois fornecesse este material à CPI, por favor. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Sim, fique à 

vontade. Em termos de dispêndio, então, da ordem de 27,6 bilhões, sendo que nos 

institutos de ensino superior, em torno de 25%; agências de fomento 9,4; e o destaque, 

que é o que diferencia muito São Paulo, é que 56% desses valores são por empresas. 

Então, isso a gente vê, agora talvez, numa forma gráfica mais clara. Quando a gente 

coloca aqui o Brasil, em temos do dispêndio privado, estadual e federal, em relação a São 

Paulo.  

E se a gente retira São Paulo, viu o diferencial tremendo entre São Paulo e as 

outras entidades federativas; aí eu gostaria de destacar que São Paulo construiu uma 

história, durante todos esses anos, de valorização da ciência e tecnologia; e isso é o que 

faz com que o Estado seja a pujança econômica que é. Bom, a Unesp, como vocês já 

conhecem bem, tem essa característica de ser multicampus; são 24 diferentes campus, eu 

não vou entrar aqui, de novo, na história que o nosso reitor teve a oportunidade de contar.  
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O que eu gostaria é só de trazer alguns números, que eles vão ser importantes na 

hora que eu for apresentar os dados relativos. Então, são 40 mil alunos de graduação, 14 

mil de pós-graduação, e oito mil servidores, em 34 faculdades e institutos. E, do ponto de 

vista da Universidade, em relação as outras universidades do Brasil, esse relatório acabou 

de sair, saiu na sexta-feira; eu gostaria de destacar novamente a presença das três 

universidades estaduais, a USP, a Unesp e a Unicamp, no topo da produção científica, 

sendo que a Unesp está em segundo lugar. E eu gostaria de destacar algo que é muito 

importante para o estado de São Paulo, que a Universidade Estadual Paulista é muito forte 

nas ciências agrárias.  

Então, a nossa presença, a nossa importância econômica na ajuda à produção 

agrária é notável, e isso os números indicam claramente; e uma característica importante 

da ciência agrária, é que, em muitos casos, a gente usa aqueles famosos rankings de 

citação, que as ciências agrárias não têm, no mundo inteiro, uma alta citabilidade; porque 

são pesquisas muito aplicadas, e que levam à resolução de problemas locais daqueles 

agricultores. Então, isso, de certa forma, é um prejuízo para a Universidade Estadual 

Paulista, do ponto de vista desse indicador, mas com certeza é um valor muito grande 

para a sociedade paulista, porque ela foi responsável pelo grande desenvolvimento do 

agrobusiness brasileiro; desde a produção de animais, até a agricultura propriamente dita. 

 Bom, aqui estão alguns desses pontos mais fortes da pesquisa na Universidade, 

como eu já mencionei, a ciência agrária, biotecnologia e saúde, ciência dos materiais, 

física teórica, então nós temos, claramente, vários núcleos de excelência. E eu só vou 

colocar alguns destaques; então, na área de saúde, moléculas para eliminar a hepatite C, 

pois vocês sabem que a hepatite C é uma doença incurável, a princípio, fungos para 

melhorar doenças da agricultura, pasta ecológica, redução de insetos por meios naturais 

e ecológicos; e, também, temos destaques naquelas chamadas revistas de altíssimo 

impacto.  

Então, essas são as revistas mais prestigiadas no mundo acadêmico, então nós 

temos “Science” e “Nature” em vários dos nossos campis, e eu destaco em especial, vocês 

estão vendo ali, na área de biológicas e ecologia de Rio Claro, que tem um núcleo 

excelente, produz “Nature” e “Science” em grande quantidade. Bom, eu gostaria de só 

fazer uma pausinha, para mostrar um videozinho, que está aqui também já preparado, que 

é uma das nossas unidades. E aí vai ter uma ideia do tipo de pesquisa translacional, que a 

gente faz. 
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* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Obviamente que 

eu não vou poder relatar todas as pesquisas realizadas na Unesp, mas eu quis trazer, pelo 

menos, um exemplo bastante claro da chamada pesquisa translacional, que é trazer a 

invenção da bancada até o paciente. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho de 

dados sobre a produção acadêmica; então isso também, acho que já foi relatado aqui, mas 

a Unesp teve um crescente aumento na produção de artigo científico. Artigo científico é 

a produção, normalmente, mais comum gerada pela pesquisa acadêmica, porque ela, 

basicamente, relata qual foi o avanço naquele determinado assunto, que aquele 

pesquisador contribuiu.  

E é importante salientar que a pesquisa, nesses artigos, não é simplesmente: eu 

mando o artigo, que é publicado; ele passa por um processo de avaliação muito rigoroso 

pelos pares, por pesquisadores, que vão ver se realmente houve um avanço ou não: vale 

a pena publicar ou não? Não é simplesmente mandou e publicou. Eu sou editor de uma 

das revistas, e faço esse papel, é um papel que a gente tem que fazer com muito rigor, 

porque a gente quer que seja publicado só coisa relevante, não qualquer coisa que a pessoa 

fez.  

Vou falar um pouquinho, agora, sobre a inovação; então a Unesp também tem se 

esforçado bastante nos últimos anos, para criar um chamado ecossistema de inovação; 

criando empresas filhas, ambientes de inovação, empresas júniores, parques tecnológicos. 

E isso tem dado resultados, obviamente; então eu até coloco ali, destacando de novo o 

Cevap, como sendo um desses ambientes inovadores. E aqui tem um número razoável de 

empresas filiadas, startups que foram geradas dentro do ambiente da Universidade.  

Quanto a patentes, que também é um dos produtos das pesquisas mais aplicadas, 

também a gente vê claramente um progresso enorme; em 2010 foram 66 no INPI, em 

2018 foram 274. E essas patentes, obviamente, que são o passo inicial para muitas dessas 

empresas, dessas startups, para que elas vinguem, porque tem que ter a proteção 

intelectual. Então aqui, de novo, alguns números. Então são nove programas de 

computador, 40 comunicações de invenção e assim por diante.  
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De novo, não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas uma coisa interessante, 

que foi gerada pela Unesp, foi o que a gente chama de o Tinder da Inovação. Então, nós 

colocamos todas as nossas patentes, todas as nossas tecnologias disponíveis, na rede, na 

busca do parceiro ideal; então, se o parceiro chega com algum problema, ele tem um tipo 

de um aplicativo que faz um match: “Olha, eu estou com uma dificuldade na produção de 

citros”. Bom, então ele vai procurar rapidamente em uma busca quais são as tecnologias 

que a Unesp já tem patenteada, que poderiam auxiliar naquele estudo.  

Bom, então da transferência de tecnologia, são 103 tecnologias divulgadas, sete 

licenciamentos; então aí de novo, vocês vão receber; e é importante perceber que essa não 

é uma tendência só na Unesp, é uma tendência nacional. De novo, eu estou retirando deste 

relatório, que foi publicado na sexta-feira, o número de parcerias entre as universidades 

públicas e as empresas é crescente, claramente. Vocês veem ali, a base era algumas 

dezenas; e agora, em 2017, estamos na ordem de 1.600 publicações com empresas; e aqui, 

as universidades que mais publicam, a gente coloca aí, de novo em destaque, as nossas, a 

USP, a Unicamp e a Unesp nesse bojo das parcerias.  

Aqui, eu só estou destacando algumas das nossas empresas mais frequentes nas 

publicações, então estão ali a Petrobras, Embraer, e assim por diante, Intel. E agora, vou 

falar um pouquinho sobre a captação de recursos, pois acho que essa é uma questão que 

causa muita dúvida. Então, basicamente, a pesquisa na universidade, nas três 

universidades, é por terceiros; então, basicamente, a gente consegue recursos da Fapesp, 

do Finep, do CNPq e das empresas como eu já coloquei. O importante está aqui, por isso 

que eu coloquei ali em vermelho, é que todas essas pesquisas são aprovadas, ou não, a 

partir de, basicamente, editais; a maior parte delas é por edital.  

Então, ou seja, não é de novo assim: “Bom, eu quero fazer isso. Manda para a 

agência que ela me dá o dinheiro”, não. Eu mando, isso é analisado por pares, eles fazem 

críticas, e de novo vão dizer: “Não, isso aqui não vale a pena investir; Nesse vale a pena 

investir”, e assim por diante. E é sempre público, então não é um edital de gaveta, é aberto 

para todo mundo que quiser se interessar em aplicar, as pessoas aplicam e é analisado. E 

depois, é importante também destacar, que no final são gerados não só os artigos, como 

eu falei que é, normalmente, o produto mais comum; mais relatórios. 

 Então, em muitos casos, eu vou destacar isso, para as empresas, normalmente, 

elas estão muito mais interessadas em resolver problemas. Isso pode gerar um artigo ou 

não, mas para ela falou assim: “Olha, eu estou com a minha produção, e eu estou com um 

problema aqui nesse processo”. E aí, de repente, a Universidade vai lá, resolve, gera 
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economia para a Universidade; mas às vezes é um problema, do ponto de vista do avanço 

científico, é pequeno, então não sai artigo, mas sai o que? Redução de custos.  

A empresa vai atrás da Universidade não por, vamos dizer assim, pela cor dos 

olhos da Universidade, mas porque ela quer gerar competitividade, é importante destacar 

isso. Então são gerados artigos, mas são gerados também os relatórios, produtos que não 

são, necessariamente, visíveis. Em especial para as empresas, elas querem que tenha 

segredo nesses movimentos. Então aqui está, em números gerais, os recursos, o quanto 

que a gente obtém para fazer pesquisa ao longo dos anos, de 2011 até 2018.  

São da ordem, ultimamente, de 200 milhões; sendo que uma grande parte daqui, 

no caso só estou colocando da parte pública. Então, a Fapesp é uma grande investidora, 

mas a Capes também; a Capes é uma recursos humanos. Aqui também, agora, colocando 

captação para outras agências. Os dados vão ficar aqui, não vou ficar entrando em 

detalhes; eu só quero mostrar que, vocês veem que esses recursos, pelo menos da Fapesp, 

são distribuídos por todo o estado de São Paulo, praticamente todas as unidades da Unesp 

conseguem recursos, obviamente que alguns mais, e outros menos.  

É aquela que o reitor já falou, que a Universidade é muito heterogênea, ela tem 

lugares que tem uma história muito antiga, e outras são relativamente recentes, e isso se 

reflete também na captação de recursos. Um resultado, um aplicativo, de novo, que a 

Universidade gerou para facilitar, e muito, a comunicação da Universidade com a 

sociedade, de maneira geral, é o chamado portal de docentes. Então, qualquer um de vocês 

que tenham interesse, por exemplo: “Olha, eu quero saber, na Unesp, quem trabalha com 

bovinos? Quem trabalha com hepatite C?”.  

Então ele coloca ali, e vai aparecer um ranqueamento desses docentes que 

trabalham naquele assunto, baseado numa série de banco de dados; muitos deles vocês 

conhecem, como o Google; mas outros que são específicos da Universidade. Bom, eu vou 

falar um pouquinho daquela, eu como gestor na Universidade, onde eu tenho maior 

quantidade de recursos que eu faço a gestão, é no chamado programa de iniciação 

científica; porque o CNPq delega a mim, à pró-reitoria de pesquisa, essa gestão. Então, 

só falar alguns números, mas antes disso, eu só queria falar para vocês: “Bom, mas para 

que fazer uma iniciação científica? Pra quê fazer mestrado? Para que fazer doutorado?”. 

 Então, recentemente, foi publicado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

esse documento, que é público; em especial eu destaquei só uma das questões, que é a 

chamada remuneração, o chamado bônus salarial. Então, vale a pena fazer a iniciação 

científica? Se você quer ganhar 5% a mais, assim que formado, esse é o resultado. Isso 
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não é especulação, isso é o resultado de uma pesquisa feita ao longo de 2003 a 2011, no 

banco de dados de empregos; então essa é uma pesquisa nacional. Se eu fizer mestrado, 

o meu salário aumenta, em média, 11%; se eu fizer doutorado, 63%. 

 Então esse é um dado muito importante, porque a formação de iniciação 

científica, mestrado e doutorado é um treinamento, para esses pesquisadores, para esses 

profissionais, que é usado de maneira geral. Eu destaque em especial o PIBIC, porque 

vocês sabem como é a sala de aula; sala de aula, geralmente, você vai para aquela matéria, 

estuda, faz exercícios, e faz a prova. Na iniciação científica não, é dado um problema: 

“Olha, eu quero que você descubra por que essa madeira estraga quando eu coloco no 

sol”.  

Então não tem nenhum livro para ele ler, o aluno vai ter que fazer o uso de um 

novo método de aprendizagem, que é o chamado método científico. E isso traz 

obviamente um diferencial, quando ele se coloca no mercado de trabalho, obviamente o 

empregador vai perceber: “Opa, essa pessoa aqui não é simplesmente a caixinha, ele 

pensa fora da caixa. Eu quero ele, eu prefiro ele do que aquele da caixinha”. Então, é 

muito importante o treinamento científico, a pesquisa na Universidade, porque não é para 

ela mesmo.  

Não é só gerar conhecimento, é porque ela gera profissionais de altíssima 

qualidade, que é o que eu coloquei lá no começo, é o que faz o diferencial do Estado de 

São Paulo, em relação aos outros estados. A gente tem aqui pessoas altamente 

capacitadas. Bom, então só rapidamente aqui alguns números. Então, tipicamente, nós 

temos da ordem de 1.000 bolsas a serem distribuídas, dessas, 455 são do dinheiro nosso.  

Então 625 são do dinheiro federal; 475 são do dinheiro nosso, porque é uma 

exigência da agência; a agência fala: “Eu só te dou uma bolsa, se você também investir 

um pouco”, não precisa ser uma bolsa, vocês viram que não é na proporção um para um, 

mas eles exigem isso. Então por isso que a Unesp tem que colocar, e ela coloca 

tipicamente da ordem de dois milhões e meio por ano neste programa de bolsas de 

iniciação científica, dinheiro próprio. Tem as bolsas chamadas PIBITIs, que são mais 

voltadas para a inovação, e tem ainda as chamadas ações afirmativas, que isso veio muito 

pela questão das cotas.  

Então, existe uma diferenciação nesse programa, nesse sentido. Tem ainda o 

programa chamado Ensino Médio, que esse não é para os alunos de graduação, mas é 

para o do Ensino Médio, que é para começar, para que os alunos, principalmente os de 

escolas públicas, entendam como é que funciona a Universidade. Então eles fazem uma 
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iniciação científica diferenciada; e de novo, eu não vou ficar aqui entrando em muitos 

detalhes. Eu agradeço, e muito, a atenção de vocês; espero que eu possa ter clareado um 

pouco, eu sei que não é um assunto fácil de digerir, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado Dr. Muniz Salomão pelas explicações. Desculpa, é que eu peguei o papel aqui 

e me confundi, me perdoe. Dr. Carlos Frederico. Obrigado pelas explicações, gostei muito 

do vídeo, muito bom, muito bem explicado. Então inscrevo os deputados que queiram 

fazer algumas perguntas. Deputado Paulo Fiorilo, depois a Carla Morando.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, só para ajudar; assim, eu 

tenho a impressão de que a relatora solicitou a vinda, tanto do Dr. Carlos como do 

próximo. Então, a minha sugestão talvez fosse a gente ouvir de arguição da deputada, 

para que a gente possa continuar o debate. Então, eu me inscrevo logo em seguida da 

deputada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, eu também me inscrevo logo em seguida de V. Exa. Então, a deputada Carla 

Morando. Me consiga um microfone, por gentileza, que seja solto? Obrigado, Beth. Então 

é a deputada Carla Morando, depois o deputado Paulo Fiorilo, depois o Wellington 

Moura. Com a palavra, deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. 

Muito obrigada, Dr. Carlos; e realmente foi uma solicitação da nossa assessoria também, 

justamente por conta de ser sub-relatora de pesquisas e viagens e diárias. Então, agradeço 

muito a sua presença, e as perguntas que estão relacionadas são sempre em torno dessa 

parte de pesquisas. E a primeira que eu preciso fazer, então, a pró-reitoria de pesquisas 

da Unesp tornou público o resultado final do processo seletivo do programa institucional 

de bolsas de iniciação científica, o PIBIC, não é?  

O edital, da PROPG de 4 de 2019; com a vigência de 1/8/2019 a 31/7/2020. Na 

relação de alunos contemplados, observamos que tem dois tipos: do CNPq e a reitoria; ali 

o senhor, mais ou menos, já clareou que parte é reitoria e que parte é do CNPq. Essa parte 

reitoria é de recursos que são destinados para a Universidade, ou vem, também, de outro 
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parceiro de pesquisa? É uma das perguntas; que tem 70 desses que foram publicados que 

são da reitoria, e 103 pelo CNPq. Por favor.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, como eu 

mencionei, o CNPq passa essa verba para a Universidade; mas, para a gente poder receber 

os recursos, existe uma série de questões que a gente deve obedecer, de relatórios, a forma 

como é feita. Inclusive, a gente deve fazer um edital que, nesse edital, tenha, por exemplo, 

pessoas externas à Universidade; para ver se a gente está fazendo a seleção direitinho. 

Nós temos que organizar um congresso, que vai ser, no nosso caso, realizado; já está 

sendo realizado durante todo este segundo semestre.  

Então tem uma série de exigências, mas entre elas, a mais forte é de que, mais ou 

menos, uma relação de um para um, mas eles são flexíveis. Então, no nosso caso, como 

eu disse, dá mais ou menos 655 bolsas que são recursos federais, que são passadas para a 

Unesp. E os 455 dessa ordem são recursos próprios, são recursos da Unesp, são recursos 

do ICMS, do caixa geral da Universidade. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, na verdade, isso só acontece 

nesse modelo aqui? Ou tem outros modelos de pesquisa que são financiados pela Fapesp, 

outras entidades que, também, são com recursos próprios, e em parceria ou não, somente 

nesse modelo? 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - É bastante, é 

preciso ficar bastante claro que a maior parte dos nossos docentes está no chamado regime 

de dedicação integral ao ensino e pesquisa. E, dentro desse regime, há uma exigência 

onde, tipicamente, se a gente fosse tipificar, que 30% do tempo do docente deve ser 

dedicado à pesquisa. Então, qualquer financiamento à pesquisa, obviamente, que ele tem 

um investimento da Universidade, que são os salários dos docentes.  

Então, não existe nenhuma pesquisa realizada na Unesp que não teve algum 

aporte, nem que seja na forma de salários. Então, isso tem que ficar claro; além disso, em 

muitos casos, como vocês viram ali no vídeo, você não faz pesquisas sem infraestrutura. 

Então, eu gosto e destaco a Faculdade de Medicina de Botucatu, porque ela é uma 

faculdade de medicina muito particular dentro do nosso sistema de ensino e pesquisa; 

porque ela se preocupa muito com essa chamada pesquisa translacional. Então, ela tem 

unidades específicas para a chamada pesquisa clínica.  
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O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu quero desenvolver, por exemplo, uma 

droga nova, eu vou começar testando primeiro em células, depois eu vou para animais, 

depois eu tenho que ir para as pessoas. E onde é que eu vou fazer testes com as pessoas? 

Eu tenho que ter um unidades num hospital, porque tem que ser em altíssimo controle. 

Porque eu não posso colocar uma droga para testar onde a pessoa, o paciente, corra risco.  

Então, tem que ser ultracontrolado; então a Universidade tem esse tipo de pesquisa 

lá; ou seja, nós investimos em toda a pesquisa, mas eu vou detalhar depois. Toda pesquisa 

não tem jeito, 30% do salário do docente está entrando lá; a infraestrutura, nenhum desses 

prédios teve custo zero, então teve que investir ali, tem que investir na manutenção deles: 

água, luz, telefone, segurança e assim por diante. Então, a Universidade investe muitos 

recursos em todas as pesquisas. Agora, tipicamente, quando a gente vai para a parte 

prática; se eu chego assim e falo, eu no meu caso, vou até pegar o meu caso para não criar 

problemas.  

Eu sou físico, e trabalho na área de ciência dos materiais, e, mais especificamente, 

uma das áreas é com células solares. Então eu estou negociando com a Petrobras 

investimentos, que a Petrobras está interessada em investimento em energias renováveis. 

Bom, eu precisei comprar equipamentos, eu precisei comprar insumos. Para que? Para 

produzir a célula solar; então isso eu vou requerer, ou seja, eu vou entrar com um pedido, 

com um projeto para a Petrobras, que vai analisar, e vai dar esse recurso.  

Bom, ela vai dar esses recursos, e esses recursos vão ficar no meu CPF; mas, não 

são recursos públicos, entre aspas, eles vêm pela Petrobras. E, no caso específico das 

empresas, tipicamente, elas não gostam, e não é porque não gostam por motivos 

quaisquer, de dar o dinheiro diretamente para a unidade. Então, esse dinheiro não vem; 

por exemplo, eu sou lotado na Faculdade de Ciências, então ele não vai para a Faculdade 

de Ciências. Por quê? Porque entrou o dinheiro na Faculdade de Ciências, aí entra todo 

aquele regramento que vocês conhecem do uso do dinheiro público, que é muito 

complicado.  

E além do que, eu vou estar no setor de compras, que vai estar comprando giz para 

as lousas, e vai estar comprando um equipamento científico para mim, que são compras 

totalmente distintas. Então, tipicamente, a gente faz isso a partir das fundações, por isso 

que existem essas fundações. Então é a Fundunesp, e todas aquelas que vocês sabem são 

17, elas são muito usadas, principalmente quando os recursos vêm do setor privado; 

porque aí as fundações têm mais agilidade para usar esses recursos.  
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Eles podem, por exemplo, contratar uma pessoa para ficar dedicada para as 

compras, e assim por diante, para fazer a prestação de contas. Porque a Petrobras, e a 

maior parte das agências financiadoras, são muito rigorosas no uso do dinheiro. Então, se 

eu falar assim: “Eu quero comprar uma célula solar A”, e eu comprei uma célula solar B, 

que não era aquela que eu falei que ia comprar, eu vou ter problemas. Então eu tenho que 

avisar, pedir: “Olha, eu quero uma alteração do meu projeto, que hoje em dia eu não 

consigo mais comprar isso, eu quero comprar aquilo”.  

Então, é muito rigoroso todo esse controle do uso, e do projeto, da pesquisa. Então, 

resumidamente: nós temos, sempre, recursos da Universidade, pelo menos em termos de 

pessoal e infraestrutura, mas nós temos muitos recursos vindos de Fapesp, CNPq, Capes 

e empresas quando a gente quer comprar alguma coisa específica. Que vocês perceberam 

que, infelizmente, os nossos recursos são pequenininhos; como é que eu consigo tirar 

aqueles milhões, às vezes bilhões, em muitos anos, para investir, para comprar, para 

construir um prédio novo, para comprar um equipamento que custa, às vezes, dois 

milhões de dólares? Eu não consigo com os recursos próprios. Espero que eu tenha 

esclarecido.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, muito obrigado. Quando acontece 

a pesquisa, então teve um investimento de um parceiro de uma empresa particular, 

juntamente com o investimento da Unesp, nem que seja através desses 30%, que seria do 

salário em separado para pesquisas, ou algum outro investimento a mais, também, do 

Governo do Estado; no caso do ICMS, quando isso acontece e a pesquisa gera um 

resultado, e faz uma patente, essa patente ela se torna de domínio da Universidade, ou do 

pesquisador, ou é um conjunto, ou tem alguma outra empresa? 

 Proporcionalmente, como que funciona essa divisão? E, se tem algum recurso 

que volta para a Universidade continuar fazendo mais investimentos na área da Saúde, 

fomentando na área da pesquisa, e fomentando todas as pesquisas que estiverem por vir.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Sim, essa é uma 

questão muito importante, porque como eu disse, essa é a nossa nova fronteira. Então a 

Universidade, cada vez mais, está presente junto às empresas, para torná-las mais 

competitivas. E, obviamente que uma empresa que desenvolve uma certa tecnologia ela 

resguarda aquilo, porque senão vem a concorrente, copia e ela perdeu todo o dinheiro que 

ele investiu. Se ela investiu lá um milhão de reais, e a outra concorrente descobre, bom, 
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ela perdeu aquele milhão; então existem esquemas de proteção, um deles são as famosas 

patentes.  

E aí a questão da patente, normalmente, existe uma porcentagem quase que 

obrigatória, justamente porque eu recebo um salário da Universidade. Então, se eu 

desenvolver uma tecnologia dentro da Universidade isso é meu, mas também é da 

Universidade. Então, existe sempre uma porcentagem que é distribuída entre a 

Universidade e os inventores, chamados inventores. E em muitos casos, e até nos casos 

mais efetivos, quero deixar bastante claro, também, outra questão que é importante no 

contexto brasileiro, mas mundial.  

Normalmente, de cada 100 patentes, uma é chamada a licenciada; ela vira, 

realmente, um produto final. A maioria acaba ficando na bancada, por quê? Porque é da 

natureza do, agora estamos entrando na natureza econômica. Então, a própria empresa 

pode pesquisar: “Não, isso aqui é um produto que não vai me gerar muitos recursos. Eu 

estou aqui guardadinho, para me resguardar que ninguém use, mas eu não vou usar ela”, 

então é mais ou menos 100. Quando ela é licenciada, aí geralmente ela gera royalties, e 

coisas do tipo.  

E aí, isso aí é uma negociação, de novo, na hora em que a Universidade negocia 

com a empresa. Então tem casos, por exemplo, em que a Universidade já, desde o começo, 

coloca um preço fixo, e fala assim: “Ó, vocês querem licenciar essa patente? Então, me 

dá 100 mil reais, que todo o lucro que foi gerado, todos os produtos que forem gerados, 

o dinheiro vai ser seu; mas eu já garanti os meus 100 mil reais”. E tem outros que vão 

dizer assim: “Eu quero um percentual das vendas relacionadas àquela patente”; então, eu 

vou estar ganhando todo ano alguns recursos.  

Então, acho que foi até recentemente, saiu no jornal que, por exemplo, na USP, 

dos recursos que ela recebe, praticamente tudo vem de uma patente apenas, que dá uns 

97 milhões, ou deu até agora; um dinheiro enorme, dependendo do mercado que você 

atinge. Então, existem várias formas, isso é muito negociado, por isso que a gente precisa 

de um escritório especializado; então é por isso que nós temos essa nossa chamada 

Agência Unesp de Inovação.  

Porque ela é responsável não só por garantir que a patente seja bem escrita, porque 

isso é muito importante, porque senão o concorrente vai lá e quebra a patente, tem que 

ser muito bem escrito; e fazer o chamado licenciamento, que ali tem que encontrar 

empresas que vão se interessar, quanto que custa, qual vai ser o modelo que vai ser feito. 
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Então, por exemplo, nesse caso aí que eu mostrei do videozinho são duas patentes, e elas 

estão, na verdade, licenciadas para uma empresa, e estão nessa fase de negociação.  

Porque para pesquisas, em especial na área médica, como eu disse, é muita 

cautela; porque você não pode pôr alguma coisa no mercado que cause riscos. Então tem 

a fase um, fase dois, fase três; a fase três é essa que é feita com os humanos, essa fase 

ainda não chegou; mesmo assim a empresa já se interessou. Ela falou: “Se está nessa fase, 

e está dando bons resultados, eu não vou esperar fazer a fase final para eu comprar, porque 

senão vai ser muito mais caro; então eu vou comprar antes”. É como se você estivesse 

comprando um prédio na planta. Espero que eu tenha esclarecido.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Uma pergunta: no caso, nesse caso, 

quando existem essas negociações, isso não torna muito volátil a maneira como as coisas 

acontecem? Não seria uma forma de, de repente, existir uma negociação por alguma 

proximidade ou com parceiro? Não seria melhor ter uma coisa fixa? Tipo, a Unesp 

fazendo um investimento, tantos por cento dessa patente é de propriedade da Unesp; e 

tantos por cento deverão ser repassados para ela, permanentemente, quando licenciar um 

produto, ou alguma coisa parecida.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, no geral, 

existem contratos padrões, e esses valores são relativamente fixos. É que existem, por 

exemplo, empresas; eu vou citar onde o meu filho trabalha, na 3M. A 3M não licencia 

nenhuma patente em que ela não seja 100% a detentora. Então, se eu quiser vender uma 

tecnologia para a 3M, eu nunca vou poder ser parceiro, é regra dela; e isso não é aqui, é 

no mundo inteirinho.  

Então ela fala: “Se eu for licenciar uma patente, eu quero tudo”; aí ela vai vir com 

aquela negociação: “Olha, eu lhe pago tanto, e eu vou ficar com 100%”, agora tem outras 

que não. Tem outras empresas que aceitam dar 5%, e assim por diante; então, é por isso 

que precisa dessa flexibilidade, porque é uma questão que o mercado exige, depende da 

política de propriedade intelectual da empresa. Eu vou colocar um caso que eu acho que 

vale a pena colocar aqui; como eu disse, quando a gente gera ciência e tecnologia, 

algumas geram patentes, outras não.  

Então, no caso, por exemplo, da área de ciência da computação, eles não querem 

patente; porque é tão rápido o desenvolvimento, que demora tanto tempo para patentear, 

que quando termina o processo já ficou velho. Então, eles estão criando o chamado 
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processo de open technology ou open science. Então, eles querem que tudo seja aberto, 

então nós estamos em negociação com uma empresa Jacto, que é uma empresa 100% 

nacional, que está na fronteira do conhecimento para a indústria agro. Com equipamentos 

agrícolas, estão negociando coisas relacionadas com inteligência artificial, a fronteira do 

conhecimento.  

E eles já falaram para a gente, desde o começo: “Olha, nós não queremos patente, 

nós queremos open science, nós queremos que toda a tecnologia que a gente for gerada 

da nossa parceria seja 100% pública”. Então, para você ver por que a gente precisa dessa 

flexibilidade, não é uma questão nossa, é uma questão vinda, principalmente, do parceiro, 

das empresas. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - A próxima pergunta. Se o senhor sabe 

dize o que houve após o financiamento da Unesp no Instituto Mar, em São Vicente; e 

qual é a causa de a estrutura estar sendo subutilizada?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Olha, por 

coincidência, na sexta-feira eu estive no Ministério da Ciência e Tecnologia para, 

justamente, tratar desta questão do IEAMar. É uma questão complexa, no seguinte 

sentido: foi feito um investimento vultuoso do governo federal, da ordem de 20 milhões; 

a Unesp também investiu muitos recursos, tanto na construção de prédios, na manutenção 

dos equipamentos; equipamentos que usam, por exemplo, de hélio líquido, que é um 

insumo muito caro.  

Então tem um investimento muito grande da Unesp. E o que aconteceu foi que, o 

modelo que foi concebido, na época em que ele foi gerado, que era em torno de 2010, era 

o modelo onde se acreditava; nós estávamos naquela fase do, vamos dizer assim, do 

milagre brasileiro, em que estava tudo crescendo, e era uma maravilha, que é falar assim: 

“Vamos construir um Instituto de Tecnologia lá em São Vicente, e vamos contratar 20 

pesquisadores do mundo inteiro, da melhor qualidade, para lidar com essas pesquisas”.  

Bom, a realidade foi mostrando que, logo em seguida, nós entramos em crise; e aí 

nós não temos, vocês viram os números que o professor Sandro, mas outros reitores 

trouxeram, a gente não está nem conseguindo manter os docentes em sala de aula. Tem 

curso da engenharia civil lá de Guará, que está com cinco ou quatro docentes; então a 

gente não está conseguindo nem repor os docentes a mais, e fazer um investimento de 20 

pesquisadores IEA Instituto do Mar.  
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Então, o que a gente foi, justamente, conversar no Ministério da Ciência e 

Tecnologia, o secretário falou assim: “Olha, vamos mudar o modelo de gestão”. Esse 

modelo de gestão era um modelo viável, se a gente tivesse recursos para a contratação; 

mas, nós temos dentro da Unesp, pelo menos dois exemplos muito exitosos, que é o 

Caunesp e o IPBEN, que é chamado Modelo em Rede. Então, a gente tem uma sede, e 

vários polos de pesquisa; e nesses polos, então o que a gente usa? Basicamente, os 

recursos humanos que estão lá, ou, os docentes, alunos de pós-graduação para tocarem a 

pesquisa; e não contratarem agente externo, que a gente não tem condições de contratar 

agentes externos.  

Então, foi isso que a gente foi levar lá para ele, falamos assim: “Nós queremos 

aqui fazer uma proposta de um novo modelo de gestão, dentro desse modelo chamado do 

Caunesp”. Só para falar do Caunesp, acho que vale a pena, ele foi criado, se não me 

engano, em 1983; e hoje em dia ele é uma potência na área de aquicultura. Tanto que ele 

recebeu recursos, agora, do chamado Horizon 2020, que é o sistema de financiamento 

público da União Europeia, da ordem de 400 milhões de euros, envolvendo países do 

mundo inteiro.  

Com uma forte liderança brasileira; e esse grupo foi, para vocês saberem o que é 

do ponto de vista prático, foi o grupo que trouxe a tilápia para o Brasil, que viabilizou o 

uso da tilápia de forma comercial. Que, hoje em dia, até dão um nome mais chique, que 

é o saint peter, mas foi esse grupo que viabilizou a produção nacional de tilápias. Então, 

é um grupo muito forte, que funciona nesse modelo, e foi isso que a gente fez. 

Infelizmente, eu tenho que admitir que isso daí, desde quando eu assumi a Pró-reitoria, 

tem sido um problema que a gente está, muito, assim, preocupado. Porque a nossa 

preocupação, sempre, é o uso da melhor forma possível dos recursos públicos, essa é a 

nossa preocupação básica. E a gente percebeu que esse modelo, infelizmente, não estava 

trazendo essa otimização.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Qual o custo, da Universidade, de um 

aluno que é agraciado com uma bolsa para exercer a pesquisa em outra cidade, que não a 

cidade de origem?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Olha, geralmente 

este é um cuidado que a gente tem, que a iniciação científica seja feita no local onde o 

aluno realiza a pesquisa, o curso de graduação dele. Porque, justamente, é complicado 



Verba Editorial Ltda. 

19 

 

fazer toda essa logística. Não existe em princípio, aí eu vou ser bastante cauteloso; na 

graduação eu sei que não existem recursos para esse tipo de deslocamento. Quando é na 

pós-graduação, dentro do mestrado e doutorado, como nós temos programas chamados 

em rede, que também são programas que têm uma sede numa determinada cidade, mas 

têm filiais, vamos colocar assim, em outras universidades, em outras unidades.  

Então existe algum recurso para esse deslocamento, mas geralmente não é 

recursos próprio, é da própria Capes. A Capes, a agência federal, que basicamente 

financia o sistema de pós-graduação, ela tem não só recursos para bolsas, mas também 

recursos para outros gastos, como, por exemplo, esse. Olha, o aluno quer participar de um 

evento científico, que é muito importante para a formação dele que ele apresente os 

resultados dele, que outras pessoas critiquem o que ele está fazendo, positivamente ou 

negativamente. Mas é importante que ele coloque para fora, e não fique lá fazendo só. 

Então, existem recurso para esse tipo de coisa. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mas que não são da.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Que eu saiba não. 

Eu vou pedir desculpas, eu posso, depois, mandar isso com precisão, porque isso 

normalmente é da alçada da outra pró-reitoria, a pró-reitoria de pós-graduação, não é da 

minha. Então, eu não tenho muito, eu sei assim, estou tentando ser o mais preciso 

possível, mas não vou querer, de repente, fazer uma afirmação que não é 100% correta. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E, por último, segundo uma matéria 

publicada no “Estadão”, a Unesp estaria ocultando o resultado das pesquisas feitas por 

integrantes e assessores da sua reitoria, que foram bancadas com dinheiro da própria 

instituição, e que servidores receberam o valor total de 2,4 milhões para produzirem 

pesquisas nos anos de 2014, 2015 e 2016. O que o senhor pode me relatar sobre isso?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então falar sobre 

a gestão passada é sempre difícil. O que eu sei é o seguinte: como eu disse, sempre quando 

existe alguma entidade privada, que está atuando conosco, existe a intermediação de uma 

fundação. Então, esse tipo de pesquisa, que é feito por fundações, é mais fácil perguntar 

diretamente para o presidente daquela fundação. Porque nós não temos acesso de nenhum 

tipo na nossa pró-reitoria.  
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Como eu disse, o programa que eu posso lhe afirmar, e dizer com muita 

propriedade, porque é a minha obrigação, é a iniciação científica; este está sob a minha 

responsabilidade. Agora, quando vai para a pós-graduação, a senhora já viu. Pelo o que 

eu saiba é assim, mas a precisão eu não vou poder dizer. E se é de uma fundação, eu vou 

poder fazer essas afirmações um pouco genéricas, porque a minha experiência própria, 

no caso, por exemplo, em que eu estou negociando com a Petrobras, então é feita 

diretamente pela Fundação.  

Obviamente que a Universidade fica sabendo, mas fica sabendo do ponto de vista 

acadêmico, porque eles querem saber o seguinte: “Bom, você vai deixar de dar aula para 

trabalhar para a Petrobras?”. É com isso que a Universidade está preocupada, você vai 

continuar cumprindo com as suas obrigações? Isso daqui vai interferir, de alguma forma, 

na sua atuação? Então, essa é a parte acadêmica que a fica sabendo. Agora, os detalhes 

de pagamento.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Isso não acontece? De eles deixarem de 

dar aula para trabalhar em uma pesquisa de interesse particular?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Não, isso é uma 

das coisas que mais tem valor; porque, como eu disse, acho que a obrigação principal da 

Universidade continua sendo a formação de pessoas. Então você não pode incitar nenhum 

tipo de atividade que não gere, como subproduto, geração de pessoal de altíssima 

qualidade, porque essa é a nossa obrigação número um. Então, isso é o que é muito 

atentado; só para vocês entenderem, então toda vez que vai ter algum desses convênios, 

como eu estou falando do com a Petrobras, o que vai acontecer?  

Isso vai passar pelo conselho de departamentos, pela congregação; isso vai ser 

analisado em todos os detalhes. E um dos detalhes mais importantes é este: “Olha, isso 

aqui vai afetar de alguma forma a sua atuação na sala de aula?”. Se for afetar, não é do 

interesse nosso; o nosso interesse é que seja pelo contrário: que aqueles recursos, que 

aquelas informações que você tem na Petrobras sejam até de valia para os alunos. Porque 

aí os alunos vão estar mais próximos daquela empresa; então vão ter mais chance de 

conseguir um emprego, e assim por diante.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, muito obrigada Dr. Carlos; passo 

a palavra, agora, ao presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Passo a palavra agora, então, ao deputado Paulo Fiorilo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Na verdade, eu queria pedir ao Paulo, se puder 

me dar um apartezinho, só para fazer uma observação bem rápida.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está permitida um aparte, e depois eu 

tenho uma consulta ao senhor. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, professor Carlos, por ter vindo aqui, 

por ter feito a apresentação, eu gostei bastante. Mas, aqui eu tenho, durante esta CPI, e 

durante o trabalho que eu tenho realizado com a minha equipe no gabinete, sempre 

buscado entender qual é o cenário real das universidades estaduais? E eu tenho muita 

dificuldade, quando a gente fala de pesquisa, de entender o cenário real da USP, Unesp e 

Unicamp.  

E eu digo isso não por falta de informações, as informações foram dadas na 

apresentação, mas por falta de ver os indicadores corretos; a gente vê sempre indicadores 

de quantidade de pesquisa, e logo em seguida alguns slides com alguns casos de exceções 

bem-sucedidas nas pesquisas realizadas nas três instituições. É sempre essa mesma 

combinação: quantidade com exceções. E isso não, o senhor que é um cientista, e que 

sabe muito bem o poder dos números, não dá a visão geral do quão bom, ou quão ruim, 

está o cenário de pesquisa das universidades.  

Eu tenho, quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de pesquisa, você já 

pensa: “Poxa, mas quantos professores tem fazendo pesquisa?”, outras universidades. 

Qual que é a produtividade desses professores? A gente tem uma noção de produção, mas 

não de produtividade; quando a gente olha a quantidade de pesquisa, a mesma coisa. 

Quantos eles estão na fronteira do conhecimento? Quantos deles estão, de fato, 
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contribuindo para a ciência, ou são pesquisas que, no final de contas, não têm uma 

contribuição sólida? E a gente não consegue ver isso através das apresentações.  

Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer qualquer julgamento, 

justamente por não entender o cenário real, não consegui decifrar o cenário real dessas 

três universidades. Sempre combinando os mesmos indicadores, mas que são indicadores 

ruins, para a gente, de fato, se a pesquisa na Unesp, no caso da sua instituição, está boa 

ou não. Então eu gostaria de, nas próximas apresentações, disponibilizar mais dados com 

indicadores de produtividade para o professor, com indicador de taxa de citação por 

pesquisa realizada.  

Então, por exemplo, quando a gente pega aquele ranking que todo mundo usa, o 

Ranking Leading, de uma universidade da Holanda, todo mundo usa esse ranking. E aí 

vem lá, aí coloca: “Não, poxa, a instituição está fazendo uma altíssima produção, de não 

sei quantos 1.000 artigos produzidos”, mas aí você pega lá, filtra, quantos desses artigos 

estão entre os 10% mais citados das suas respectivas áreas? Aí vai lá para o fundo da lista, 

em relação a outras universidades do mundo.  

Então, eu gostaria de saber se teria como disponibilizar para a gente, em algum 

momento próximo, a taxa de produtividade para o professor, taxa de citação em cada uma 

das áreas; o senhor disse sobre a dificuldade, por exemplo, no agro, nas áreas relacionadas 

à agricultura e à pecuária, de você ter citação por conta de ser uma pesquisa muito mais 

aplicada. Se puder agilizar esses indicadores de produtividade, de qualidade e de 

produtividade por pessoa, em cada uma das áreas, respeitando as especificidades seria 

ótimo; para a gente ter uma avaliação mais correta sobre a situação das pesquisas. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

cortando. Achei muito interessante isso aí, deputado, até para a gente colocar no relatório, 

em questão de quando vier as contas, acho interessante.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, porque a gente tem uma vontade, mesmo, 

de encontrar a verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - De 

entender, também.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só que com esses dados que são 

disponibilizados pelas três universidades, não dá para encontrar a verdade. Não, é ali que 

essas informações que foram divulgadas não estão explicando a situação real das coisas.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então eu agradeço 

esta pergunta, pois é uma pergunta que não é só da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo, é uma pergunta mundial, é uma pergunta que tem sido, por exemplo, objeto 

na Europa de grande mudança até na forma; como eu falei, eles têm um esquema de 

financiamento por longos anos; e eles também estão muito preocupados em saber. “Olha 

nós investimos”, aqui no caso da União Europeia, “bilhões e bilhões, e o que isso aqui 

está virando de benefício para nós?”  

Então, uma questão que é mais ou menos fácil de medir é essa que o senhor 

mencionou; quando eu vou para a chamada pesquisa acadêmica, acadêmica então, 

basicamente, são os artigos e citações, a gente rapidamente consegue fazer esses 

levantamentos, lhe entregar, porque na verdade nós já temos. Nós temos divididos por 

área, então isso eu vou lhe encaminhar, eu não tenho aqui. E com esse, nós temos um 

indicador que acho que é bastante interessante: existe uma base de dados, que é chamada 

Scopus, que é uma dessas bases; e ela gera o que é chamado de fator de impacto médio. 

Então ela pega no mundo e vai falar: “Olha, isso aqui está abaixo do resto do 

mundo”, e nós temos isso. Então, por isso que aquelas áreas que eu falei que são de 

destaque são, porque, justamente, são áreas onde a universidade, realmente, se destaca. 

Agora, claramente, vamos deixar isso também, não vamos querer tapar o sol com a 

peneira, quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Então não vamos tapar o sol com a peneira, 

nós temos, obviamente, que melhorar o nosso sistema, e acho que esse é o problema.  

Eu trabalhei muito tempo na Capes, como coordenador de área da Capes, e eu lhe 

digo que este é um problema que a gente tem lidado, a comunidade acadêmica tem se 

preocupado muito. E talvez, um dos caminhos, eu vou até me adiantar um pouco, eu vou 

lhe passar esses dados, mas um dos caminhos seja usar, o que na Europa aparentemente 

tem sido bastante sucesso, que são as chamadas Excellence Initiative na Alemanha, que 

foi a geradora desse tipo de padrão.  

Que é o que? De alguma forma, a partir de indicadores que a comunidade entenda 

que sejam realmente válidos, dar um financiamento diferenciado, para que essas 

universidades possam avançar mais, em determinadas áreas. Então existem discussões, 

eu falo assim, é um problema mundial, indicadores chamados de impacto social não estão 
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estabelecidos; então, quando eu falo de pesquisa bem básica, citação, número de prêmios 

Nobel, é um indicador que ninguém vai negar “é isso daqui”.  

Agora, quando eu vou para indicadores sociais, eu falo assim, por exemplo. Eu, 

como eu disse, trabalhei muito tempo na Capes, e eu fui, por exemplo, fazer uma visita a 

um programa, que era nota quatro, se não me engano, nem era um programa de destaque. 

E ele ficava ali em Minas Gerais; uma dissertação de mestrado, o cara falou ali, da 

empresa, essa dissertação aqui me gerou 400 milhões de lucro. Por quê? Porque ele trocou 

um determinado componente, que antes precisava fazer uma manutenção a cada quatro 

meses, e começou a fazer depois de um ano.  

Então, a cada vez que eu parava a minha operação. E aí, como é que eu meço isso? 

“Saiu em algum artigo?”, eu perguntei; “Não, não saiu em artigo isso daqui, mas me deu 

um lucro de 400 milhões”. Então essa questão, que é o impacto social, é muito mais difícil 

medir, mas a gente está trabalhando nisso. Nós temos uma força-tarefa das três 

universidades, junto com a Fapesp, para tentar gerar indicadores; então eu posso lhe 

passar, inclusive, esses dados preliminares sobre esse estudo, que está sendo liderado pelo 

professor Marcovitch, que tenta responder essa pergunta, que é uma pergunta 

fundamental. Então, eu vou lhe passar o que eu tenho em mãos, que são dados muito mais 

da parte acadêmica, do que dessa parte social.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, muito obrigado por, eu só, também 

fazendo uma provocação. A gente tem aqui no Brasil a Qualis da Capes, que claramente 

incentiva a quantidade de publicações, e não a qualidade, não incentiva a qualidade. 

Então, por que que a gente não busca referências na Europa e nos Estados Unidos, que 

têm dado certo; e usa estes mesmos métodos que eles? Estão prontos.  

E o segundo ponto, que você mencionou de uma forma muito interessante, é a 

locação de recursos; ela tem que ser diferenciada, onde o resultado é diferenciado. E o 

maior recurso que a gente tem, hoje, nas universidades de pesquisa é o tempo do professor 

de pesquisa; e quando todos os professores têm um tempo similar de pesquisa, em todas 

as áreas, você está distribuindo de forma uniforme os recursos de pesquisa, traduzidos em 

tempo de pesquisa dos professores.  

Então, não faria muito mais sentido você ranquear, ou criar pontuações diferentes 

para o nível de impacto de cada departamento? E aí cada departamento, subindo o nível 

de impacto, ganharia mais horas de pesquisa? Um banco de horas de pesquisa, que vai 

ser distribuído entre os seus professores; enquanto que aqueles que têm um rendimento 
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menor seriam muito mais focados para o ensino. Paro o ensino dos trabalhadores de São 

Paulo, produtivo, como enfermeiros, contadores; enfim, pessoas de várias carreiras que 

não têm um foco maior, assim, para pesquisa, mas que são importantíssimos na sociedade, 

serem produtivos. Então não faria muito mais sentido você alocar de forma igual, para 

premiar aqueles que são melhores dentro das próprias universidades?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Posso responder?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

tempo do deputado Paulo Fiorilo está passando aqui, só deixando registrado. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu gostaria de 

responder, deputado, que, na verdade isso ocorre; de forma indireta, mas ocorre. O que 

acontece? A progressão na carreira, ela é muito voltada ao desempenho do docente. Então 

você vai perceber, se você acompanhar a carreira docente de várias pessoas que entraram 

juntas, umas vão virar professor titular, outras nunca vão virar professor titular. E o 

professor titular é o que ganha mais; então, de certa forma, o nosso controle interno, 

quando a gente faz os concursos e todas as promoções, acaba valorizando esse tipo de 

produtividade.  

Mas é isso o que a gente tem que garantir, porque não existe essa garantia por 

escrito, nem existe essa garantia que em todos os cantinhos das três universidades, está 

ocorrendo. Isso é uma coisa importante, porque, na verdade, existem mecanismos para 

diferenciar os salários; mas obviamente que eu não tenho, eu sou uma pessoa que, sou 

bastante pragmático, e como eu disse, acho que a gente tem que olhar os exemplos de 

sucesso lá fora, e trazer para cá. E eu vou dizer assim, na Europa é muito comum que haja 

professores que, basicamente, são mais voltados para a aula do que para fazer as três 

funções, existe.  

E são salas de aula enormes, tem salas de aula com 1.000 alunos; então, eu acho 

que vale a pena sempre discutir o modelo. E isso que eu falei aqui na Capes, e a gente 

fez; inclusive eu gostaria de fazer um depoimento. Eu trabalhei na Capes e tenho muito 

orgulho, porque eu cheguei até a apresentar isso; eu fui convidado pelo governo alemão, 

onde tinha gente lá que era o editor da “Nature”; do NSF, ou seja, da agência de fomento 

americana, para apresentar o modelo Capes.  
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Por que a pesquisa cresceu? Por que que você tem aqueles números de 

crescimento da produção científica? Foi porque foi feito com avaliação, e alocação de 

recursos baseada em mérito. E esse é o grande diferencial da pós-graduação que está 

acoplada à pesquisa no Brasil. Mas concordo, Sr. Deputado, e é isso que eu falei que é o 

diferencial do modelo da Capes, que não é rígido, ele é reavaliado de tempos em tempos. 

E a percepção é essa mesma que o deputado colocou: quantidade não é mais o nosso 

objetivo, o nosso objetivo é qualidade.  

Mas como que a gente vai gerar mecanismos para garantir que seja um 

investimento na qualidade, e não mais na quantidade? Essa é uma discussão nacional no 

momento; e internamente, obviamente, entre nós três. Com essa novidade também, que 

nós gostaríamos de trazer para o sistema os indicadores sociais. Eu gostaria que aquela 

tese, aquela dissertação que eu participei, fosse premiadíssima, fosse assim, aparecesse 

na Capes como se fosse o máximo.  

E, na verdade, ela não aparece. Por quê? Porque hoje os indicadores são muito 

baseados na chamada pesquisa básica, ou seja: artigo publicado e citação. E aqueles 400 

milhões que a Vale teve de resposta por aquele estudo que foi realizado ali naquele? Não 

aparece; então, você percebe que o sistema precisa, o tempo todo, ser modificado. E é 

isso que eu espero que a gente caminhe nesse sentido, em especial junto a nossa agência, 

que é a Fapesp. A Fapesp deve ser a líder nesse movimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

seu tempo está.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu só queria tratar do meu tempo, para 

saber como é o que o senhor vai se portar, porque o aparte. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

aparte contou o tempo de Vossa Excelência.   
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, eu queria que ele se 

recompusesse aqui com a inscrição dele, porque daí eu peço um aparte. Sr. Presidente, 

quanto tempo em tenho?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência tem mais sete minutos.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O meu nível de tolerância aqui acabou. 

Dr. Carlos, primeiro eu queria agradecer a presença do senhor, acho que é importante a 

apresentação, e as informações trazidas. Mas eu queria focar em alguns aspectos aqui, 

para poder tentar avançar nesse debate. O senhor está na Unesp há quanto tempo? 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu ingressei em 

2006, após dez anos na USP. Eu entrei na USP em 1996, fui docente na USP de Ribeirão 

Preto durante dez anos, e ingressei na Unesp em 2006.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E quanto o senhor está como pró-reitor 

de pesquisas?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Desde 2017.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 2017? Então eu vou só antecipar; em 

2017 o senhor deu uma entrevista, falando sobre a criação de três centros, nas áreas de 

engenharia, ciências exatas e tecnologias. O senhor poderia relatar qual que é o estado da 

arte desses três centros? 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Na verdade, o que 

a gente estava interessado era, em geral, os chamados escritórios de pesquisa nessas 

diferentes áreas; justamente com o objetivo de aumentar a nossa permeabilidade com a 

sociedade. Então, esse escritório de pesquisa foi criado, ele já está dando alguns frutos 

interessantes; como eu disse, um deles é essa negociação com a Jacto, o outro nós 

acabamos de estabelecer um convênio com o Exército brasileiro; o outro com o Instituto 

Butantan.  
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Então, ele está gerando uma série de desdobramentos, nas diferentes áreas do 

conhecimento: engenharia principalmente, área de saúde, que são os que têm dado 

desdobramentos maiores. Então esse escritório ainda está em fase de implantação; na 

verdade ele é uma ação transversal não só da prova, mas da agência de inovação, da 

AREX e da extensão. E espero que, até o final do ano, ele esteja institucionalizado. O que 

eu quero dizer com isso? Que ele tenha, dentro do organograma da Unesp, direitinho a 

locação dele, quais são as atribuições, e assim por diante. Mas ele está, nesse momento, 

nesse processo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas a ideia era que esses centros; assim, 

eu só queria diferenciar a ideia dos centros dos escritórios. Na entrevista, o senhor fala 

dos três centros, “para auxiliar os seus 33 escritórios de apoio, espalhados pelos 

municípios onde a Universidade está presente, a prospectar fontes de financiamento de 

pesquisa”. Aí o senhor deu o exemplo da Jacto, do Exército; mas a ideia dos centros, elas 

estavam ligadas aos escritórios de pesquisa, ou os escritórios de pesquisa são os centros? 

Só para eu.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Desculpa, neste 

caso deu um pouco de confusão. Então, a Unesp possui escritórios de pesquisa em 

praticamente todas as unidades.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - E o trabalho desses 

escritórios de pesquisa, atualmente, é basicamente para dar suporte para o docente para a 

prestação de contas. Então, como eu disse, a questão da prestação de contas é muito 

importante com esses recursos externos; então tem que fazer tudo direitinho, senão. E a 

minha ideia foi modificar a atuação deles, no seguinte sentido: nós vamos criar um 

chamado escritório central, que este que são três, na verdade vai começar com um só; um 

escritório central atuando em todas as áreas do conhecimento, cujo objetivo, agora, não é 

simplesmente prestação de contas, é prospecção, oportunidades para que a Universidade 

tenha, cada vez mais, uma aproximação com as empresas.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi. Então, na realidade, aquela 

ideia de ter três virou um, que é o escritório central. Que, além de prestação de contas, 

também vai prospectar. E os exemplos de prospecção são esses dois que o senhor deu: 

Jacto e o Exército. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - O Exército e o 

Instituto Butantan.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A Jacto não?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - A Jacto sim, junto 

com o Exército e o Instituto Butantan. São os mais recentes.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E isso já tem um efeito prático, do ponto 

de vista de financiamento?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - No caso da Jacto, 

todas essas negociações, às vezes, demoram vários meses; porque envolvem a alocação 

de recursos. No caso da Jacto, e o grupo que está trabalhando, são recursos bastante 

vultuosos; até por coincidência, hoje eu vou estar conversando com o subsecretário 

Marcos Vinícius, da secretária Patrícia Ellen, na tentativa de avançar nessa ideia que a 

Jacto tem, de geração de um ecossistema para inovação na área agro. Então, é um projeto 

bastante ousado que a gente está discutindo; no caso do Exército, aí já está mais avançado.  

Então, basicamente, nós assinamos o convênio, e estamos, principalmente, 

trabalhando na ideia da segurança biológica; então tem um grupo de pesquisadores da 

Unesp de Botucatu, e o próprio Exército tem uma facilidade no Rio de Janeiro. E a gente 

está, basicamente, discutindo questões de segurança nacional, envolvendo armas 

biológicas, e criar um centro muito específico e estratégico nesse sentido. No Instituto 

Butantan, aí vai muito no core que o Instituto Butantan faz, que são novas drogas, novas 

vacinas.  

E como vocês viram, por exemplo, no caso aqui temos o soro apílico, temos vários 

desenvolvimentos nossos. E aí combinar o Governo do Estado, os aparelhos do Governo 

do Estado, que são os institutos de pesquisas; junto com as universidades e, de 
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preferência, com a Fapesp, acho que são estratégicos para o desenvolvimento de áreas 

fundamentais para o Estado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor falou dessa questão das 

parcerias. Eu não sei se o senhor tem, eu não observei ali na apresentação. Mas é possível 

definir quanto das parcerias geradas de iniciativa privada, e quanto é de recursos públicos, 

tanto estadual quanto federal? Esse número vocês têm? 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Nós temos, se não 

me engano está na transparência.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que ali.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Não fica tão claro.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se o senhor pudesse, depois, 

encaminhar.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu encaminho, em 

detalhe.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não quero perder tempo, porque eu 

quero avançar em uma outra questão. O senhor disse o seguinte: o Estado, as 

universidades, tem 17 fundações, é isso? A Unesp, só a Unesp. E são essas as fundações 

que são utilizadas para receber os recursos das parcerias; o senhor disse, inclusive, que as 

empresas preferem esse caminho ao outro, porque esse é um caminho mais tranquilo. 

Duas perguntas; primeiro: além da prestação de contas ao contratante, há algum tipo de 

auditoria feito pelo Tribunal de Contas do Estado? Se há, quando foi a última, ou se tem 

algum relatório publicado, se tem alguma informação que é acessível aos que têm 

interesse.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, todas as 

fundações são controladas. Se não me engano, é uma promotoria especial, não é isso, 

doutor? Tem uma promotoria especial para as fundações de apoio.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Promotoria do Tribunal de Contas?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Do Tribunal de 

Contas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, do Ministério Público de Contas, 

ou do Ministério Público estadual? Mas é estranho, o Ministério Público audita as 

fundações? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Passe o microfone, por gentileza. É bom isso ficar registrado.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Esses detalhes, eu 

vou pedir um auxílio.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se você pudesse só se identificar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É, 

identificar o nome da senhora. 

 

A SRA. MELISSA - Bom dia, meu nome é Melissa, eu sou procuradora da 

Unesp. As fundações, quando recebem recursos públicos, elas são, sim, auditadas pelo 

Tribunal de Contas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Você poderia, Dra. Melissa, me 

informar quando foi publicada a última, ou as últimas, que a senhora tem conhecimento? 

Se a senhora tem.  

 

A SRA. MELISSA - Não, eu não saberia lhe dizer; mas é possível, depois, 

encaminhar eventuais relatórios, ou alguma coisa assim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, Sr. presidente, só para ele 

registar, se for possível acesso às auditorias feitas nas fundações, porque.  
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A SRA. MELISSA - Na verdade, só um esclarecimento, nessas auditorias são.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quando há recurso.  

 

A SRA. MELISSA - É, quando há recursos públicos; e assim, essa eventual 

documentação não fica em poder da Universidade.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, mas eu nem vou pedir para a 

Universidade, eu vou pedir para o órgão que auditou.  

 

A SRA. MELISSA - Sim, para o Tribunal de Contas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência faz o requerimento, para que nós possamos, por gentileza.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nós vamos propor, até para que a gente 

possa ter acesso às informações. Agora, Dra. Melissa, uma última questão: é só quando 

tem recurso público, ou quando tem recurso privado também tem auditoria? 

 

A SRA. MELISSA - Quando tem recurso público.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Privado não?  

 

A SRA. MELISSA - Não. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Por exemplo, se a Universidade constrói 

uma parceria, a Jacto é pública, é privada, com a Jacto, que é privada, não há auditoria da 

Jacto, é isso? Não há auditoria do Tribunal de Contas.  

 

A SRA. MELISSA - Quaisquer ajustes formalizados com a Universidade, em que 

haja. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Via uma fundação.  
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A SRA. MELISSA - Uma remessa de dinheiro público, ou de dinheiro privado, 

independentemente de ter a interveniência de uma fundação; esses ajustes todos são 

auditados pelo Tribunal de Contas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Doutora, é que eu estou sendo muito 

preciso na minha pergunta, e espero que a senhora também seja na resposta. A pergunta 

é sobre as fundações, não sobre o dinheiro das universidades. O dinheiro que entra de 

uma parceria criada pela Unesp e, por exemplo, a Jacto, ou qualquer outra empresa 

privada, é feito auditoria pelo Tribunal de Contas?  

 

A SRA. MELISSA - Sim, se houver participação da Universidade, sim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - De fundações, das 17 fundações da 

Unesp.  

 

A SRA. MELISSA - Toda vez que a Universidade figurar no ajuste, sim. Se a 

fundação, eventualmente, fizer algum ajuste com uma instituição privada, em que não 

haja participação da Universidade, não. Nem todas as fundações, elas, nem todas as ações 

delas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sei, mas são as parcerias entre a 

Universidade e um ente público, ou privado, e que tem uma fundação é só isso. 

 

A SRA. MELISSA - Toda vez em que houve a participação da Universidade há 

fiscalização por parte do Tribunal de Contas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vamos requerer ao Tribunal de Contas 

todas as auditorias que foram feitas com as fundações, que foram intermediadas para essas 

parcerias. Não sei se está claro, Sr. Presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Entendi.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, nós vamos propor o 

requerimento. Obrigado, Dra. Melissa. Dr. Carlos, ainda sobre essa questão, o senhor 

disse e apresentou ali que foram realizadas, entre 2017 e 2018, 274 patentes. Eu vou usar 

aqui a linha do deputado que me antecedeu; das 274 patentes, o senhor também disse que, 

nem sempre, essas patentes se transformam em produto final. Das 274, o senhor tem ideia 

de quantas se transformaram em produto final?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Está lá na 

transparência, são sete licenciadas neste ano. Cada ano tem o número, mas são números 

relativamente pequenos, porque são daquela ordem que, de cada 100, uma vira. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então vamos voltar; das 274, elas se 

transformaram em algum tipo de acordo comercial?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Isso, quando eu 

falo que é licenciada, quero dizer que alguma empresa está usando aquela tecnologia. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, essas 274.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Geraram recursos.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Teve algum acordo comercial que teve 

recursos para a Universidade, menor do que as seis, os sete produtos finais.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, é como eu 

disse, casa uma gera uma quantidade de recursos. Algumas, a empresa pode simplesmente 

licenciar e guardar na gaveta dela, e aí não gera nada. Agora, uma pode virar um fármaco, 

que é vendido na farmácia.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, mas o que me interessa saber é o 

que voltou para a Universidade. Por exemplo, das 274, a Universidade tem um relatório 

de quantas tiveram um retorno econômico?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Tem.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E das seis ou sete que viraram produto 

final, a mesma coisa. Porque o senhor disse que é híbrido, depende de cada caso. O que 

é mais vantajoso: a antecipação da receita para um acordo, não da patente, ou ao 

contrário?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então isso é uma 

variável das mais difíceis de apurar, e por isso que nós temos o auxílio, normalmente, até 

de escritórios de advocacia privados, para tomar essas decisões. Não é uma decisão fácil, 

e é por isso que precisa de uma agência de inovação forte, para essa tomada de decisão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora essa decisão, ela também é muito 

subjetiva, depende da posição da empresa, é isso? Vocês dão transparência a todos os 

acordos realizados, ou não?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Em muitos casos 

não, porque, justamente, tem uma questão da.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Privacidade.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Privacidade, e do 

modelo de negócios da empresa. Então a empresa também quer se resguardar, porque se 

ela falar que ela está negociando X, a outra concorrência dela diz: “Opa, eles vão entrar 

nesse mercado aqui, vamos correr atrás”; então tem umas questões de sigilo que são 

importantes.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, depois da patente, ela pode ser 

pública?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - A patente, 

geralmente, é pública; mas como eu disse, o licenciamento, aí já é outra questão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, na realidade, a publicidade da 

pesquisa só poderia se dar depois da patente.  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - A patente é o que 

já faz esse resguardo quando eu publico. Porque, assim, tem várias etapas da patente, só 

para explicar. Primeiro eu faço o pedido para o INPI, e ele vai ter que verificar se aquele 

pedido é verdadeiro; você fala assim: “Isso aqui é uma inovação, ou não é?; ou já existe 

uma patente lá nos Estados Unidos, que já cobra o que esse pessoal está querendo 

cobrir?”, então, demora um tempo para ela ser publicada. Aí, depois ainda vai ser 

licenciada, quando for ser licenciada, a é que a empresa vai começar a ter retorno 

financeiro. Então é um processo lento.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E aí pode ter publicidade do trabalho 

que teve a Unesp?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - A patente tem uma 

certa publicidade.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Duas últimas questões e eu encerro, 

presidente. Como é que a Universidade, neste momento, está encarando essa questão das 

pesquisas, do ponto de vista dos recursos. Porque, assim, vocês dependem muito de 

recursos federais, ou da Fapesp. A Fapesp tem um recurso de um bilhão para fazer, e o 

senhor teve já a experiência da Capes. Qual que é a avaliação de vocês nesse momento 

difícil? Eu queria ouvir o que o senhor acha. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - O que está 

acontecendo? Então, eu acho que nós estamos sofrendo contingenciamentos terríveis; o 

caso do CNPq, que tem sido, está mais na mídia, por quê? Porque isso já é um problema 

da lei orçamentária do ano passado, que só permitiu 700 milhões, e a gente precisa de um 

bilhão. Então, tem um déficit de 300 milhões, mas é um déficit da lei anterior, então vai 

ter que publicar uma lei nova para garantir que a gente tenha recursos até o final do ano.  

O que mais preocupa, atualmente, a nossa comunidade, na verdade, são os cortes 

na Capes; porque a Capes tem um corte previsto de quase 50%. Então, o que quer dizer 

isso? Quer dizer que várias pesquisas que envolvem alunos de pós-graduação, como eu 

disse, não tem como separar a formação de pessoal da pesquisa científica nas 

universidades. Então, se cortar 50%, quer dizer que 50% do que está sendo vai 
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desaparecer; e eu não falo, não é só uma questão imediata de pessoas que desistem, tem 

depoimento de alunos que desistiram da carreira, e falou assim: “Olha, não vou fazer isso, 

porque vou fazer outra coisa, isso aqui não tem futuro”. Tem reflexos de longo e médio 

prazo; nós estamos sofrendo, as três, fuga de cérebros.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Fuga? 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - De cérebros. Um 

docente que falava assim: “Olha, eu preciso de X para manter a minha pesquisa 

competitiva; eu preciso de alunos de pós-graduação, tantos doutorandos, tantos 

mestrandos. Se eu não tenho aqui, eu vou procurar em outro lugar”. E essa é a maior 

tragédia para o País, porque são milhões investidos. Se você for calcular o quanto que foi 

investido para formar um docente numa das nossas três universidades de elite, nossa, nós 

estamos perdendo.  

E entregando para os nossos “parceiros”, para os países onde essa pessoa vai, todo 

esse talento; então essa pessoa vai gerar recursos, vai gerar conhecimentos, vai gerar 

coisas, e nós estamos entregando de graça. Então, um ambiente como esse, desfavorável, 

é uma tragédia de médio e longo prazo; então, as consequências nós provavelmente 

vamos ver não imediatamente, não vai ser no ano que vem. O ano que vem vai ser, 

possivelmente, um ano trágico nesse sentido, que um corte deste nível nunca se viu; mas 

daqui a cinco, dez anos, de repente, a gente vai ver esse número de debandada não de 

pessoa qualquer, mas do que tem de melhor. Como eu disse, na meritocracia, vai ser 

aquela elite, que vai ir para o MIT, para Harvard.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Portanto, a chance de termos aqui um 

prêmio Nobel.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Vai diminuir.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nem a qualidade nós vamos ter. Última 

questão, Sr. Presidente. Dr. Carlos, eu não sei se o senhor mensurou ali, no caso da Unesp, 

qual o montante de recursos que a Unesp aporta anualmente? Que eu fiquei em uma 

dúvida, o senhor disse em 216 milhões; não sei exatamente se é o número total da Unesp, 

ou se esse também compõe o repasse.  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, eu vou falar 

dos números da Unesp, saem do nosso caixa. São da ordem, nos últimos anos, de quatro 

milhões a cinco milhões; dois milhões e meio são para as bolsas, as chamadas bolsas de 

iniciação científica, que eu falei que era aquela contrapartida obrigatória. Os outros dois 

milhões e meio, aí eles se dividem em apoios; como, por exemplo, nós temos biotério, e 

por lei, um biotério tem que ter um médico veterinário responsável.  Então nós temos 

bolsistas, nós pegamos pessoas, basicamente de pet shop, e eles são responsáveis pelo 

funcionamento desses biotérios.  

Nós temos bolsas, por exemplo, para a manutenção de microscópios; a 

manutenção de microscópios de altíssima complexidade exigem pessoas muito 

especializadas; então, nós temos bolsas para, não é para fazer pesquisa, mas é para dar 

suporte à pesquisa, para que ele consiga fazer aquelas medidas, obter imagens e tudo 

mais. E outros aportes, que são, por exemplo, para a ajuda numa publicação; existem 

várias revistas científicas em que você tem que pagar para ser publicado, não é de graça; 

então nós damos alguns recursos para que o pesquisador consiga publicar nessas revistas, 

que geralmente são revistas de altíssimo impacto, como a “Science”, “Nature”, essas que 

eu mencionei lá, que são aquelas de fator de impacto 40, e assim por diante. São variados. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, quatro milhões.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - A cinco milhões é 

a parte da Unesp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A cinco milhões é a parte da Unesp. E 

a parte de repasse o senhor tem ideia, ou não?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, eu acho que 

eu levantei lá. Deixa-me ver se eu, agora, me lembro assim de cabeça. Mas é da ordem 

de, por ano, de 30 milhões.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - São repasses federais?  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Federais, 

estaduais, aí eu teria que ver o número exato, mas eu não tenho isso de cabeça.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se o senhor puder encaminhar.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Na verdade já está 

na apresentação. Se você olhar lá, está lá.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. Dr. Carlos, minha vez de fazer as perguntas. Em setembro de 2018, acho que 

é a única pergunta que eu vou fazer, mas é baseado em algumas outras subperguntas; em 

setembro de 2018, o jornal “Estadão” publicou uma matéria afirmando que a Unesp e a 

Funcamp ocultaram pesquisas. Corrija o meu microfone, por gentileza, operador de som. 

Obrigado.  

Em setembro de 2018, o jornal “Estadão” publicou uma matéria, afirmando que a 

Unesp e a Funcamp ocultaram pesquisas de funcionários da Reitoria, que custaram 2,4 

milhões. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse assunto? Quem foram os funcionários, 

eu recebi aqui uma lista do nome dos, são 52 funcionários que receberam esses benefícios, 

alguns receberam 40 mil, enfim 110 mil, se eu não estou enganado, que eu vi aqui.  

Quais foram as pesquisas realizadas, e benefícios trazidos à sociedade, que 

justificam o pagamento de 2,4 milhões; e onde essas pesquisas foram publicadas? Diante 

até da pesquisa, disse que não há ilegalidade, mas cadê a transparência? O senhor mesmo 

disse que o pesquisador não tem dedicação exclusiva; e todos esses aqui, que são de 

dedicação exclusiva, receberam bolsas nesse período, e que eles estavam na reitoria e nas 

áreas estratégicas. Essa atividade ainda continua? De pagamentos a funcionários da 

Reitoria, e diárias estratégicas? Por favor.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Só para ter certeza, 

que é Fundunesp, a Funcamp é da Unicamp. Bom, como eu disse, tipicamente as 

fundações de apoio, elas fazem esse tipo de intermediação com empresas. Então, por 

exemplo, vou colocar eu para não comprometer ninguém; nesse projeto que eu estou 
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negociando com a Petrobras, vai haver uma bolsa para mim. E ela não entra em colisão 

com o regime de dedicação à pesquisa, por quê?  

Porque, justamente, a Petrobras está aportando recursos, para que eu possa 

desenvolver a pesquisa que eu, que se espera de mim. Então, se eu quero fazer aquela 

pesquisa com as células solares, eu preciso de recursos que não venham da Unesp, para 

que esta pesquisa se. E, um dos pagamentos pode ser bolsa, então existem bolsa 

tipicamente em quase todos os contratos da Fundunesp com empresas; quase todas têm 

pagamentos, inclusive porque várias das atividades, pegar outro tipo de convênio típico 

com essas fundações, que são para oferecimento de cursos fora do horário.  

Então, assim, cursos no final de semana e coisas do tipo, e aí tem sempre 

pagamento de uma bolsa; então isso é bastante comum. O que a reportagem se refere, nós 

montamos, acho que se não me engano, foi o ofício 34, nós encaminhamos a vocês todos 

as pesquisas que foram financiadas, não só com esses recursos, mas também esses das 

fundações. No caso das fundações, como eu disse, infelizmente não fica na minha alçada; 

eu não recebo os relatórios, não recebo nada do ponto de vista do que foi, qual foi o objeto 

primeiro, qual que era o objeto de pesquisa, eu não tenho acesso; e eu não tenho acesso 

aos relatórios. Então, essa pergunta eu sugiro ao Sr. Deputado, fazer para o. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E os 

pagamentos?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, isso tudo é 

da alçada do presidente da Fundação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

houve nenhum pagamento para vocês?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Não, nenhum, o 

único pagamento que a gente faz é o dessas bolsas pequenininhas, tipicamente para aluno, 

ou para algum técnico de microscópio, técnico de bio.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Sobre a dedicação exclusiva, sobre isso, o que que a Universidade se manifesta?  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, é esse que 

eu falei que tem todo um processamento. Toda vez que eu quero trabalhar com alguma 

empresa, isso tem que ser submetido aos vários órgãos, então é passado pelo conselho de 

departamento, da congregação, e, obviamente, o que está sendo observado é o seguinte: 

bom, como eu disse, aproximadamente, não é que é assim desse jeito; 30% ensino, 30% 

extensão, 30% pesquisa.  

Bom, nesses 30% da sua pesquisa, o que você vai fazer? “Olha, eu vou fazer esse 

projeto junto com a Petrobras”, tudo bem? Todo mundo concorda? Não, é tudo 

transparente, tudo está passando por esses vários órgãos, sendo aprovado. E aí eu vou ter 

que mandar relatórios; então a cada X anos, e aí depende do contrato, vou ter que mandar 

um relatório para o departamento: “Olha, eu estou aqui fazendo”. Na verdade, existe um 

controle independente da existência desse convênio ou não, de relatórios anuais e 

trianuais de todos os docentes; todos os docentes da Unesp, a cada três anos, têm que 

escrever um relatório, e falar assim: “olha, eu fiz isso de pesquisa, e eu pretendo fazer, na 

continuidade desses próximos três anos, mais isso de pesquisa”.  

Isso é tudo avaliado internamente, mas os relatórios com empresas são avaliados 

não só internamente, como pela empresa e pela fundação; mas eu não tenho acesso, eu 

peço desculpas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então deixa eu dar um exemplo; o senhor, Dr. Carlos, o senhor pode, o senhor hoje é pró-

reitor; se o senhor quiser, hoje, fazer dedicação a pesquisas na Funesp, você pode.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Isso. Então, em 

princípio, como eu disse, eu tenho um afastamento; como pró-reitor, eu só sou pró-reitor 

quatro dias na semana: segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira eu volto a ser docente 

da Faculdade de Ciências de Bauru. Nesse um dia, e obviamente que não só um dia.  

A gente trabalha, não temos muito controle, trabalho sábado, domingo, feriados, 

nas férias eu trabalho; eu vou fazer este meu papel de pesquisador, principalmente. Então 

nesse horário ali, que eu estou, naquele dia na semana oficialmente, fora os outros 

horários, eu posso, por exemplo, ter um contrato com a Petrobras para fazer pesquisa em 

tal coisa.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então deixa eu entender, o senhor fica de pró-reitor quatro dias?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Quatro dias.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

você faz como para sair? Você me explica essa dinâmica, por gentileza.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - O que acontece é 

o seguinte: todo mundo que vem para a Reitoria, no caso específico da Unesp, que é muito 

diferente das outras, é muito diferente da Unicamp e da USP, eu sou lotado em Bauru; 

então, quando eu sou designado pelo reitor para ser pró-reitor, eu peço uma afastamento 

das minhas funções. Eu falo assim: olha, na segunda, terça, quarta e quinta eu vou estar 

na Reitoria, atuando como pró-reitor. Então eu estou afastado das minhas funções lá na 

Faculdade de Ciências. Sexta-feira, então, toda quinta-feira eu viajo, volto para Bauru, e 

na sexta, sábado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

o senhor pede licença do seu cargo?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Um afastamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Um 

afastamento?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Afastamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E o 

senhor ganha na íntegra como pró-reitor?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Não, então, o pró-

reitor só ganha um aditivo. Então eu tenho o meu salário como docente, que é da minha 

carreira, dos meus 20 e poucos anos de carreira; e aí, por ser pró-reitor, eu ganho um 

adicional.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

aqueles dias que o senhor pediu licença?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Isso faz parte do, 

eu ganho como se eu fosse, eu continuo sendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Como se o senhor trabalhasse o mês todo. 

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu continuo sendo 

professor, basicamente meu salário é de professor da Faculdade de Ciências. Eu só ganho 

um adicional pelo cargo, assim como o chefe de departamento ganha um adicionalzinho, 

o coordenador de pós-graduação ganha um adicionalzinho, tudo respeitando, obviamente, 

o limite do teto do governador que, no meu caso, eu tenho um desconto lá todo mês do 

valor. Eu nunca passei, porque eu só atingi o teto em 2016, nunca recebi nada a mais do 

que o limite do governador.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, só para eu entender uma coisa, então essa atividade, de os reitores e funcionários 

da Reitoria, de fazerem pesquisas, ainda continua?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Continua; assim, 

vamos separar uma coisa: eu, não estou falando genericamente, eu estou negociando com 

a Petrobras, junto com a Fundunesp, ainda não ganho, estou negociando um projeto onde, 

se tudo correr bem, se for aprovada, eu vou receber uma bolsa por essa atividade. Mas 

daqui sei lá, o ano que vem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas, 

e no caso de outros funcionários?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, como eu 

disse, infelizmente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sei 

que o senhor está falando sobre você, mas eu quero saber sobre, somo o senhor é pró-

reitor, gostaria de saber abaixo e ao seu lado dos funcionários, como que isso está 

procedendo?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - É isso que eu estou 

querendo deixar bastante claro, que o controle sobre quem paga, que projetos estão 

vigentes ou não, eu não tenho acesso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu não quero nem saber; desculpa, o senhor não entendeu, eu não quero saber quanto 

ganha, nem estou entrando nesse mérito agora; estou entrando no mérito dos funcionários 

que estão na reitoria hoje terem essa autorização da Unesp para poderem fazer pesquisas, 

fazerem como o senhor; se licencia três dias, quatro dias? E eles podem ir lá fazerem as 

suas pesquisas também. Isso existe?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Tipicamente todos 

os funcionários, esses que são do escalão, estava falando eu, os meus assessores, são 

docentes. Então todos eles recebem o salário deles por serem docentes, professor titular, 

professor associados, e assim por diante. E têm um afastamento, por um, dois, três, quatro 

dias no máximo; para exercer alguma função na Reitoria. Então eles se deslocam, certo? 

Saem lá da sede, então eu estou aqui, por exemplo, com os meus três assessores: um é de 

Bauru, outro de Guaratinguetá, outro de Botucatu. Então, tipicamente, três dias da semana 

eles estão aqui, dois dias eles estão na sede deles; agora o que eles fazem nesses dois dias, 

isso é do controle da unidade onde ele está, não é da Reitoria.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês recebem diárias todos os dias?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Não, só a diária 

durante o afastamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só a 

diária durante o afastamento.  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Isso é o padrão, 

então recebendo a diária só nos dias que estamos afastados.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

fazendo mais uma pergunta.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Este é um controle 

rigoroso; inclusive, só para detalhar, no meu caso, eu sou o responsável por todos que 

estão abaixo de mim. Então, eu faço um controle mensal: “Olha, que dia que veio? Veio 

no dia x e y? Então recebe duas diárias. Ele não veio em nenhum dia da semana? Então 

não recebe nenhuma diária”.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

que eu fico na dúvida, porque todos, até os outros reitores sabem que você não tem como 

fazer dedicação exclusiva, se você também se volta a fazer uma pesquisa pelas próprias 

fundações. Onde, olha, como é que você vai cumprir duas tarefas ao mesmo tempo? E 

tecnicamente o senhor vai ganhar pela pesquisa, que eu não estou achando nada de injusto 

você ganhar fazendo, tendo que fazer a pesquisa, mas como tempo integral, que você teria 

que ter como reitor, você se licencia, mas você ganha aquele período que você se 

licenciou. Então eu acho estranho isso, você se licenciar, e eu fazer uma outra atividade 

fim, ganhar pela atividade fim, e ganhar os 30 dias como reitor; sendo que eu não estou 

me dedicando 100%, exclusivamente, àquela função.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Então, como eu 

disse, isso é uma particularidade em especial da Unesp. Porque, na maior parte da, na 

USP e na Unicamp o que acontece? Os pró-reitores, estou falando dos pró-reitores, não 

dos reitores; os pró-reitores estão na própria sede. Então é o caso do Munir ali; no caso 

do Munir, ele é docente em Campinas, e aproveita e já fica em Campinas. Então, ele não 

se afasta, como nós temos que fazer; então, no meu caso, não tem jeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

acaba exercendo duas atividades.  
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O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu não diria duas 

atividades, o que a gente tem é um afastamento. Então afastamento, por exemplo, outros 

afastamentos, só para ficar claro, porque senão causa um pouco de confusão. Existem 

vários docentes que se afastam, por exemplo, para trabalhar na Prefeitura; então ele sai 

da Universidade e vai trabalhar na Prefeitura. Outros vão pra o exterior, vão fazer um 

estágio de seis meses no exterior. Então existem várias formas de afastar; eu tenho 

afastamento, por exemplo, se que eu quero fazer uma pesquisa de campo, eu preciso ir 

para a Amazônia lá fazer uma pesquisa de campo, obviamente que eu vou pedir um 

afastamento. Tudo isso é regrado, controlado, por regras bastante rígidas do nosso regime 

de trabalho; então, estamos legalmente, totalmente dentro do que existe de formal para 

fazer isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor falou sobre o impacto das áreas de exatas e biológicas. E nas áreas de humanas? 

Não há medição desse impacto? Não há algum retorno acadêmico de reconhecimento?  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Olha, na área de 

humanas existe, e um dos grupos mais fortes que nós temos lá, é na área de geografia. 

Então, existem grupos fortes, principalmente em Presidente Prudente, que têm questões 

básicas como conforto térmico, só para pegar uma questão que acho que é mais fácil de 

entender. Então, ele vai ver assim, na distribuição geográfica de uma cidade, porque que 

certos bairros são mais valorizados, outros menos? Por que que uma ocupação ocorre de 

um jeito, e outra não? E aí, por exemplo, uma das questões importantes é a temperatura 

média; então, tem lugares que, pela construção, porque não passa muito vento, porque 

tem uma insolação muito alta, é muito desconfortável termicamente; naturalmente perde 

valor de mercado.  

Então, a pesquisa na área de humanas é sempre mais difícil de medir, por quê? 

Porque, como a gente falou, o medidor mais fácil para a qualidade acadêmica é, 

basicamente, número de artigos publicados, e as citações. Só que a área de humanas usa 

livros; para você escrever um livro demora, às vezes, três, quatro, cinco anos, para ele 

produzir um livro. E um livro tem como objetivo, na maior parte dos casos, ser uma obra 

por si só, ela não está querendo fazer nenhuma referência a esse ou aquele outro livro; 

então não tem esse negócio da citação, a citação é basicamente isso.  
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Olha, eu estou escrevendo sobre, no meu caso, sobre célula solar: “Olha, fulano 

no Japão desenvolveu isso, tem essas vantagens e essas desvantagens; olha, este na 

China”; e eu vou relatando aquilo para falar: “Olha, eu tenho uma solução para resolver 

todas essas questões que estão sendo tratadas no Japão, na China etc.”. O de humanas, 

tipicamente, ele faz um estudo que tem outra natureza; que ele vai buscar um assunto, e 

ele vai tentar fechar em si só a questão.  

Então, por isso que o mecanismo de citação é bem mais difícil; no entanto, hoje 

em dia, com o Google escola, em especial, que é uma ferramenta do Google, uma das 

formas de medir o impacto, por exemplo, de um trabalho de humanas, é justamente o 

acesso. Então a gente vê, por exemplo: “Olha, tal pessoa publicou um resumo, e olha, 

estão lendo 100 mil pessoas por dia, 200 mil”. Então, ou seja, tem algum valor, se essas 

pessoas estão lendo, quer dizer que aquilo, de alguma forma, está sendo útil para as 

pessoas.  

Então, esse é um dos desafios. Medir o impacto, principalmente social, a gente vai 

ter que criar mecanismo para medir; e não é um problema brasileiro, é um problema 

mundial. Mas, no geral, eu destaco no caso nosso, nós temos um grupo de Geografia em 

Presidente Prudente, que tem reconhecimento nacional, mundial, em questões territoriais; 

então, basicamente o estudo deles é uma geografia territorial, esse que é o forte deles.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. Tem mais algum deputado que gostaria de falar? Então, Dr. Carlos, obrigado 

pela sua presença, pelos esclarecimentos. Vai ser, sem dúvida, útil aqui para a CPI.  

 

O SR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF - Eu é que agradeço, 

eu espero, eu estou sempre à disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então não havendo mais; aliás, não mais nada a tratar não, que eu não posso encerrar, nós 

vamos dar sequência. Obrigado, doutor. Vamos proceder à oitiva do Sr. Munir Salomão 

Skaf, por gentileza, eu gostaria que ele viesse sentar-se aqui à Mesa. E Vossa Senhoria 

foi convocada nesta CPI como testemunha, como fundamenta no artigo 203 de 2018, 

ambos do Código do Processo Penal, combinado com o parágrafo 2º do artigo 13 da 

Constituição do Estado, e artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002; bem 

como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais, aplicáveis à espécie.  
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Assim, cumpre-nos adverti-lo de que deve dizer a verdade, não podendo fazer 

afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos do seu conhecimento, por 

incorrer do crime previsto no artigo 4º, inciso II, da lei federal 1.579, de 18 de março de 

1952. Eu passo os termos de qualificação, e também o termo de compromisso, que V. 

Exa., por gentileza, fazer oralmente. Aqui estão os termos para V. Exa. preencher, e o de 

baixo, para que V. Exa. possa falar. Pode preencher, tanto faz então. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Bem, bom dia a todos. Sob a minha 

palavra de honra, prometo dizer a verdade do que souber, e me for perguntado, 

relacionado com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Eu só gostaria de deixar registrado que, antes de V. Exa. dar início, chegaram à 

CPI, todo deputado pode ter acesso, os extratos bancários discriminados mês a mês, das 

contas existentes, das contas correntes e poupanças no período que está sendo 

investigado: 2011 a 2019. Esse é da USP; então a USP, que foi um requerimento que nós 

aprovamos há duas semanas atrás, se não estou enganado, e eles já entregaram, eu estou 

deixando registrado isso.  

Também, informe sobre as eventuais sindicâncias e processos administrativos que 

tramitaram nos últimos oito anos, e que ainda tramitam contra os reitores ou ex-reitores 

dessa instituição. Eles também nos encaminharam todas as sindicâncias, e relatório 

conclusivo da auditoria, e cópia integral do processo da sindicância instaurado, que 

apurou diversas irregularidades na gestão do João Grandino Rodas, com o objetivo de 

prestar informações; eles também entregaram. Então, estou deixando a par todos os 

deputados e seus assessores que, quando acabar a CPI, já podem fazer uma cópia lá na 

Comissão.  

E também estamos tentando marcar uma reunião com o Tribunal de Contas, e 

avisarei a todos; mas nessa semana acredito que nós já teremos essa reunião com o 

presidente do Tribunal de Contas. Então, passo a palavra ao Dr. Munir Salomão Skaff, 

caso queira fazer uma abertura, e depois abrimos para as perguntas. Obrigado. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia 

a todos, agradeço a presença de todos e o convite, aliás, a convocação para estar aqui. E 

eu tenho, gostaria de apresentar, então fazer uma breve apresentação; não seu se eu vou 
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conseguir ser tão breve, porque em geral professor acaba falando muito. Mas eu vou tentar 

ser bastante sucinto, para ajudar, inclusive a embasar e dar subsídios, conforme foi 

solicitado. Então, eu vou, se me permitem, vou carregar o microfone, e vou tentar pedir 

para que se copie aqui os arquivos. Desculpe, não sei se eu estou entrando em um lugar 

onde eu não deveria. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

tem problema não, pode. Eu gostaria que V. Exa., se pudesse, depois, fornecer a CPI a 

todos.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Nós vamos apresentar tudo. “CPI Munir 

Skaff”; essa apresentação, depois eu posso. Muito bem, então deixa eu, posso falar daqui 

mesmo? Então, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo ser breve. Bom, então eu vou 

apresentar aqui um panorama da pesquisa na Unicamp, mas não tanto dos resultados da 

pesquisa, mas eu vou centrar, exatamente, no objeto, que foi o ofício da deputada Carla 

Morando, um pouquinho mais para a frente.  

Bom, aqui, como o professor Marcelo, no seu depoimento, já mencionou, a 

Unicamp é uma universidade jovem, foi fundada em 1966, ela tem um foco bastante forte 

no ensino de qualidade, fortemente atrelada à pesquisa e à extensão, inovação; tem um 

sólido vínculo com colaboração com empresas de base tecnológica, ou seja, ela foi uma 

das empresas, é uma das universidades que mais se destacam na inovação científica e 

tecnológica. E também tem um longo histórico de contribuição com políticas públicas, 

que não pode deixar de lado.  

Os diferentes rankings apontam essa Universidade como uma das três principais 

da América Latina, há dois anos atrás, por duas vezes consecutivas, foi a número um; 

agora em 2000 e, no último ranqueamento, foi a número três da América Latina. Esses 

rankings, é preciso mostrar, e determinar, e falar e enfatizar, que elas informam todos os 

aspectos da Universidade; não é só o volume de trabalho, mas todos os aspectos. E são 

rankings internacionais, feitos por profissionais da cientometria e da análise, não é?  

E eu gostaria, então aqui, de resgatar um argumento do deputado Barros Munhoz, 

que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer: existem, mais ou menos, 

35 mil universidades no mundo. Então, você estar entre as 400, entre as 500, entre as 600 

principais universidades do mundo, mais bem ranqueados por ranking de internacionais, 

significa que você se encontra no topo, no um e meio por cento das melhores 



Verba Editorial Ltda. 

50 

 

universidades do mundo. É um estrato superior de um e meio por cento, e isso não é 

pouco, isso é motivo de, digamos, de honra mesmo para o Brasil, e principalmente para 

o estado de São Paulo.  

Então este é um detalhe importante, não é fácil chegar nessas posições, a gente 

não pode perder isso de lado. Aqui, só também para mostrar rapidamente a evolução das 

nossas publicações indexadas, e que são artigos científicos profissionais, que custam 

muito para produzir, revelam o nosso conhecimento. Então, um crescimento bastante 

expressivo; em 2018 tivemos quatro mil, quase cinco mil artigos indexados nessa base, 

chamada Web of Science; tem uma outra base, chamada base Scopus, que pega um pouco 

mais de humanidades, a Web of Science quase não pega ciências humanas e sociais.  

Mas é uma média de 2,7 artigos por docente, doutor da Universidade, na base Web 

of Science; e, se incluirmos toda a base Scopus, que é um pouco maior, dá uma média de 

três artigos por docentes, doutor. Essa é uma média, a mais alta no País; é importante 

frisar isso. Aqui, se nós pegarmos uma série histórica um pouco maior, vamos ver que, a 

partir da seta vermelha, tem um crescimento extraordinário na produção científica do 

País, uma variação de 1630% positivamente.  

Saímos de produzir aí 200, 300 artigos por ano, para produzir quatro mil ou cinco 

mil artigos anualmente. Então, isso é um crescimento fantástico; tem uma forte 

cooperação internacional, hoje nós temos aí cerca de 40% dos nossos artigos têm um 

coautor de uma universidade do exterior. A ciência, é preciso sempre resgatar isso, a 

ciência é feita em rede; hoje, não existe mais o cientista que se senta sozinho no seu 

laboratório, existem, mas são casos poucos, mas grande parte da ciência é feita em 

colaboração, é feita em rede.  

Então, nós temos um número aí, um índice de 40% das nossas publicações; 

gostaríamos de ter mais, estamos trabalhando para aumentar esse índice. Porque, quanto 

mais conectados estivermos, mais qualidade nós trazemos para a nossa pesquisa; bom, 

temos um parque científico e tecnológico. O professor Marcelo, no seu depoimento, na 

sua apresentação, mencionou; temos as empresas filhas, é uma Universidade que tem 

forte atuação no setor de inovação, gera recursos e faturamento de 4,8 bilhões anualmente, 

com 30 mil empregos gerados.  

Sendo que 90%, ou 85%, eu não sei exatamente os números, são na Região 

Metropolitana de Campinas. Então, traz um progresso importante e expressivo de pessoas 

altamente qualificadas; e agora, para falar um pouquinho mais só, que existe, e está 

crescendo, o Prof. Graeff também mencionou, está crescendo muito a colaboração 
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científica entre universidades e empresa. Ou seja, a empresa não vai ali só pedir a 

consultoria, e um trabalho menor ao docente, ou à Universidade.  

A empresa está fazendo pesquisa, junto com a Universidade. “Ah, mas é só a 

Petrobras”, não, não é só a Petrobras, não; temos ali um elenco das principais parceiras 

do estado de São Paulo: Petrobras, Novartis, Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline são 

empresas, por exemplo, da área farmacêutica; IBM, Vale, Merck; enfim, Embraer, 

Monsanto, Bayer, Braskem na área de química, enfim. Então, o fato desse crescimento 

ser tão expressivos revela, também, uma outra coisa; não é a pesquisa na Universidade 

que está crescendo, são as empresas que estão passando a fazer pesquisa e 

desenvolvimento no estado de São Paulo.  

Isso é importante para o crescimento do Estado, para o crescimento da Nação. Não 

adianta, por exemplo, não vou falar o nome de uma empresa, mas uma empresa X lá na 

Alemanha fazer todo o desenvolvimento tecnológico lá, e aqui ela traz: “Não, vocês 

fabricam aí para a gente, e qualquer inovação vai ser feita lá da Alemanha, ou lá na 

Inglaterra, ou nos Estados Unidos”. Isso não é economicamente vantajoso para a gente; 

então, é preciso fazer pesquisa e desenvolvimento no Estado.  

E a porta para se fazer isso é a Universidade, aonde fornece pessoas com mão de 

obra qualificada, e o conhecimento agregado; então este é um fator muito importante. Nós 

temos, também, uma infraestrutura bastante robusta de pesquisa na Universidade; são 

centenas de laboratório, distribuídos nas unidades de pesquisa e ensino, nos hospitais, e 

também nos chamados Centros Interdisciplinares de Pesquisa. Dentro dessas unidades, 

não todas, mas uma boa parcela delas, tem centrais de equipamentos multiusuários de 

serviços.  

Nós criamos agora, recentemente, um portal que dá visibilidade a esses 

equipamentos de médio e grande porte que, por exemplo, ficariam muito mais caros para 

outros pesquisadores, ou para, digamos, o próprio setor empresarial de inovação, comprar 

esses equipamentos ou replicar essa estrutura. Então, nós disponibilizamos; claro, nada é 

de graça, isso daqui tem um custo, o contribuinte está contribuindo, está pagando para 

isso.  

Então, mas nós oferecemos esses serviços; então nós queremos dar a maior 

visibilidade para o desenvolvimento de pesquisa de alta, digamos, complexidade para as 

empresas, está bem? Bom, nós temos também alguns centros, e laboratório, temáticos 

avançados; são laboratório e centros grandes, cada um pode conter aí 70, 80 

pesquisadores, entre pesquisadores-docentes, entre docentes, pesquisadores pós-
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doutores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, que são, na verdade, pesquisadores. 

Então, nós temos, por exemplo, esses Cepids que são da Fapesp, nós temos três; dois 

deles estão na Faculdade de Ciências Médicas; um é o BRAINN, que é um centro de 

neurociências e neurotecnologia.  

O outro é um centro bastante importante de obesidade e doenças correlacionadas, 

como o câncer, doenças coronarianas, diabetes, que afeta a nossa população; e tem esse 

outro também, que é um centro dedicado à computação, engenharia e ciência dos 

materiais. Na verdade, ele é bastante heterogêneo; e este em particular é um centro, é um 

dos centros que eu coordeno. Eu sou coordenador desse centro, estou dirigindo este centro 

há seis anos; em 2013 eu propus, nós propomos esse centro, e a Fapesp financiou. Tem 

outros centros, agora, mais modernos, ou mais recentes, que são centros de pesquisa em 

engenharia financiados pela Fapesp; isso aqui é uma parceria entre a Fapesp, a empresa 

e a Universidade.  

A Fapesp coloca um dólar, um real; a empresa coloca outro real, e a Universidade 

coloca dois reais. A fração de um para um para dois. Como que a Universidade coloca 

esses dois reais? Não é em dinheiro, não é em espécie, mas em infraestrutura, salário de 

professores, bolsas, a conta da água, a conta de energia, enfim. Então, existe uma maneira 

de se fazer isso, de medir, existe uma métrica; então nós temos, por exemplo, um centro 

financiado pela Peugeot-Citroen, que visa à melhoria de motores à combustão do etanol.  

Tem um outro centro agora, que foi criado há cerca de um ano, que é o CINE, que 

é o Centro de Inovação e Novas Energias, é um centro da Shell junto com a Fapesp, lida 

com assuntos de nova energia. Tivemos agora, bastante recentemente, um centro na área 

de petróleo e gás, com a Equinor; tem um outro centro, eu não tenho como apontar aqui, 

mas tem outro centro importante ali, que é, deixa eu colocar aqui, esse centro aqui, que é 

cofinanciado pela Embrapa, a GenteClima, e várias outras empresas que atuam na área 

de biotecnologia da agricultura.  

Tem esse outro centro, que é o Centro de Química Medicinal; são empresas 

farmacêuticas, tem um outro consórcio internacional, que participam cinco universidades: 

Oxford, eu não sei o nome de todas elas; mas é uma em Oxford, outra em North Carolina, 

outra na Suécia, outra na Alemanha, esqueci a quarta. E tem também, aqui na Unicamp, 

um consórcio muito interessante, para a Biotecnologia de fármacos; isso aqui, por 

exemplo, acabou de sair na mídia, com resultados bastante interessantes para o tratamento 

de malária.  
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Tem um outro projeto aqui, firmado com a Malaria Medicine Inventure, que é um 

fundo de capital, que atua no tratamento de doenças tropicais negligenciadas, como a 

doença de chagas, a leishmaniose, o zika etc. E tem, também, mais os outros, um 

pouquinho mais antigos, que são os Institutos Nacionais de Ciência Tecnologia, que são 

financiados pelo CNPq e a Fapesp. Então, nós temos um centro de, um INCP, de 

nanomateriais; de bioanalítica; de analítica avançada; de química avançada; de 

informação quânticas; de doenças do sangue, hematologia; de fotônica aplicada à biologia 

celular; de microeletrônica; de biofabricação, que é engenharia aplicada à medicina etc.  

Então, você vê que é uma atividade de pesquisa bastante pujante e, digamos, de 

classe mundial, digamos assim. Temos ainda a caminho, aqui, uma parceria entre as três 

universidades, juntamente com empresas do setor de óleo e gás; e o Governo do Estado, 

através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico; juntamente, também, com o Parque Tecnológico de Santos, para implantar, 

isso ainda está em negociação, está em implantação, o Centro de Inovação Tecnológica, 

de transformação na área de óleo e gás.  

Isso aqui é o uso de inteligência artificial para a área de petróleo e gás; nós não 

podemos perder. As empresas já estão aí, já estão explorando o petróleo, nós precisamos 

tirar o máximo de proveito dessa oportunidade; então, a ideia aqui está um pouco 

complicada, mas a ideia aqui é ter empresas, juntamente com as três universidades, 

atuando nas diferentes áreas de inteligência artificial e transformação digital, para o 

desenvolvimento tecnológico. A ideia aqui é fazer desenvolvimento tecnológico que não 

sai do nada; precisa de conhecimento básico.  

É preciso ter conhecimento básico, porque senão você não alcança a inovação 

tecnológica. Muito bem, então agora, passados aí, talvez, dez minutos, eu queria falar um 

pouquinho sobre o financiamento da pesquisa. Então, eu vou, isso aqui em função, viu, 

Sra. Deputada? Em função da solicitação que nos foi colocada, falar um pouquinho da 

composição do financiamento da pesquisa na Unicamp. Então, como já falou o professor 

Graeff, o que compõe aqui, o que está discriminado por ano, e na próxima transparência 

vai de 14 a 18. Então, nós temos aqui recursos que são provenientes, e que são em bilhões 

de reais; isso aqui são recursos que são provenientes da própria Unicamp.  

Então, basicamente, essencialmente, recursos orçamentários, eu vou explicar cada 

uma dessas coisas; nós temos a Fapesp aqui, grande contribuidora, evidentemente; o 

CNPq, também grande contribuidor; a Capes, que tem um papel fundamental na 

disponibilização de bolsas para os próprios pesquisadores, alunos de pós-graduação, 
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essencialmente mestrado e doutorado. Essas pessoas são cientistas, são trabalhadores da 

ciência, não são, digamos, entre aspas, meramente estudantes; eu disse aspas, porque 

estudante nunca é mero nada.  

E tem, também, empresas e instituições públicas, que também financiam essa 

pesquisa; empresas e instituições privadas, vocês vejam que é uma fatia considerável; e 

também nós temos projetos com instituições internacionais, agências de fomento 

internacionais, e empresas também. Isso é o panorama de 2011 a 2014, esse é o panorama 

de 2015 a 2018, eu não quero elaborar exatamente nele; mas vocês vejam que tem aqui 

um aporte de recursos, que a gente chama de recursos da Unicamp, através desse pequeno 

fundo, que eu vou explicar, vou entrar em detalhes sobre ele, que é o Faepex, que é o 

nosso Fundo de Apoio à Pesquisa, à Extensão e ao Ensino.  

Ou, na ordem contrária: ensino, pesquisa e extensão; que é um fundo que fica, 

exatamente, na minha pasta, não é? Bem, então, o que é esse Fundo de Apoio ao Ensino, 

à Pesquisa e à Extensão? Ele é derivado de outros fundos que já existiam, não são fundos 

no sentido, são, digamos, alíquotas orçamentárias, não sei como é que é o nome legal; 

mas esse daqui foi regulamentado por uma deliberação do CONSU, de setembro de 2003, 

e ele substitui todos os outros.  

Ele tem por finalidade prover recursos para o incentivo, e o apoio, de projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, que contribuam para o enriquecimento da vida 

acadêmica. Esse é um fundo de caráter complementar; quer dizer, são poucos recursos, o 

solicitante deve demonstrar que captou, ou tem um histórico, de captação de recursos 

externos à Unicamp, para poder fazer jus a projetos de pesquisa neste fundo aqui; é um 

fundo pequeno, vocês vão ver.  

E para que ele serve? Ele é para complementar, mesmo, poucas coisas na pesquisa; 

ele prevê a aquisição de insumos; pequenos equipamentos para pesquisa; algum reparo, 

alguma coisa de infraestrutura; então, pode pagar serviços de terceiros; ele também 

custeia viagens de campo. Se o pesquisador tiver que ir coletar, não sei, uma amostra 

geológica não sei de onde; ou tiver que ir lá, vamos brincar, tiver que ir lá capturar 

sapinhos em algum lugar, da aqui viagem de campo.  

Também prevê a participação em eventos, sempre com a apresentação de 

trabalhos, são eventos científicos, sempre com a apresentação de trabalhos, nunca pode ir 

só para assistir. Também uma fatia pequena, uma parcela pequena de bolsas de estudo. 

Tem que ter dedicação exclusiva; elas nunca vão para docentes ou servidores; e todos os 

bens que forem adquiridos daqui, eles pertencem à Unicamp. O que nós não financiamos?  
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Coffee break, de nenhuma espécie; coquetéis; confraternizações e assemelhados; 

brindes, aquisição de brindes; prêmio em dinheiro; pagamento de pró-labore; 

complementações salariais de espécie alguma. Este é um fundo pequeno, vocês viram aí, 

da ordem de seis milhões, destinado exclusivamente para o financiamento parcial, e 

complementar, da pesquisa. Como é que é composto o orçamento desse fundo? Bom, 

existe uma dotação orçamentária, que é aprovada pelo Conselho Universitário 

anualmente; além disso, todos os contratos de pesquisa, e convênios de pesquisa, 

firmados com a Universidade, eles devem, digamos, recolher uma taxa de ressarcimento 

para alimentar esse fundo; essa taxa é da ordem, é uma taxa fixada em 3%.  

Alguns convênios, por exemplo, não se permitem, a legislação não permite, o 

recolhimento dessas taxas; estes estão isentos, obviamente. Então, todos os recursos e 

contratos, convênios firmados, recolhemos aqui uma taxa de 3%; aquele projeto, por 

exemplo, que eu mencionei, da malária e doenças tropicais, aquele não pôde recolher. A 

empresa, a legislação do fundo estrangeiro que financiou aquilo, não permitiu recolher; 

então, é normal ter uma legislação para isso.  

Muito bem, então aqui o histórico da evolução dos nossos recursos; então vejam, 

tem uma dotação orçamentária bastante expressiva, que não passa aqui de seis milhões, 

de oito milhões em alguma época, aqui quando ainda, a crise não tinha ainda batido 

totalmente. Mas, vejam que tem o aporte de taxas de convênio aqui, que são expressivas, 

que ajudam bastante. E tem, claro, os recursos provenientes das aplicações, que esses 

fundos não podem ficar ali parados. E tudo isso regulamentado, direitinho, de acordo com 

toda a legislação.  

Muito bem, como que é a gestão desse fundo? Nós temos um conselho de 

orientação, que é essencialmente os pró-reitores, o reitor também, mas o retorno quase 

não, enfim, estão lá os pró-reitores; e representantes de cada uma das unidades. O que é 

esse Conselho de Orientação? Ele estabelece a política geral, para a utilização dos 

recursos, e fiscaliza a execução dos projetos, com relatórios anuais que o Faepex, que é a 

minha pasta, organiza e apresenta a esse Conselho.  

Tem ainda uma comissão executiva, que é formada pelo pró-reitor; e 

representantes, ou comitês de área, que são dois especialistas, dois docentes de cada área: 

das humanidades, das exatas, das tecnológicas, das biológicas e das exatas. O que esse 

pessoal faz, e nós fazemos? Nós avaliamos o mérito das propostas que são submetidas, 

acompanhamos o desenvolvimento, e aprovamos ou não os relatórios desses projetos.  
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Nós reunimos, fazemos reuniões mensais, para atribuir recursos e selecionar 

projetos; e nós contamos, também, com o apoio de assessores ad hoc, assim como 

qualquer processo de financiamento à pesquisa no mundo inteiro, de qualquer agência, é 

assim. Manda, a Fapesp é assim; o CNPq é assim; o mundo inteiro é assim, o professor 

Graeff mencionou; você envia o projeto para especialistas anônimos daquela área, e eles 

emitem pareceres: “Este projeto é isso, este projeto é aquilo, é bom, é assado”, recomenda 

ou não a aprovação; e nós aqui, nessas reuniões mensais, recorremos a esses pareceres e 

emitimos, deliberamos sobre a aprovação dos projetos; claro, com base nos recursos 

disponíveis etc.  

Nós fazemos a ordenação das despesas, e elas são executadas pela Funcamp; a 

Funcamp não fica com nenhum centavo do nosso dinheiro; exceto as taxas de 

administração da Funcamp, mas aqui elas são executadas. A Funcamp só executa a nossa 

ordenação de despesa, por uma questão de agilidade etc. Nós temos, agora, um sistema 

informatizado, on-line, onde as propostas são submetidas etc., e são analisadas; e o 

professor pode acompanhar qual é o status da proposta que ele submeteu, está bem?  

Então, é tudo, assim, bastante informatizado. Nós temos diversas modalidades de 

apoio, que eu acho que, talvez pelo avançado, eu gostaria de não perder muito tempo 

nisso; mas nós temos, por exemplo, auxílio à pesquisa; auxílio a viagens, e uma coisa 

chamada auxílio ponte; que é uma mensalidade de uma bolsa, para a pessoa que já teve a 

sua bolsa lá das agências terminadas, mas não conseguiu, ainda, terminar a tese.  

Então ela vem, e fala: “Olha, eu estou com a tese toda pronta, estou há três meses 

sem receber”; e fala “Eu preciso defender”; então a gente concede esse auxílio ponte, que 

é raro; em geral, as pessoas terminam no prazo mesmo. E vejam, não são recursos, a cota 

máxima é de seis mil reais por ano, por docente; fora o auxílio ponte. Então, são recursos 

poucos, mesmo; só que o volume, a quantidade de projetos por ano é elevada; então, 

deputada, a solicitação que a senhora fez é bastante volumosa, a senhora vai ver depois, 

são 1.300, mil e tantos artigos, artigos não, projetos, analisados por ano.  

Então, é bastante volumoso; tem um termo de outorga, que é um compromisso do 

beneficiário com a Faepex, e segue uma série de normas; tem relatórios técnicos que 

descrevem as atividades, e como os recursos foram empregados. Se precisar fazer uma 

troca de rubricas, tem que pedir autorização prévia do Faepex, e tem prestação de contas, 

tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, está bem? Temos 

uma outra modalidade de apoio, que é o auxílio ao início de carreira, essa é um pouco 
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maior, e é exatamente, tem o objetivo de apoiar a atividade de pesquisa e de infraestrutura 

para os recém-contratados.  

Afinal de contas, um docente recém-contratado, às vezes, precisa comprar um 

computador, precisa comprar pequenos insumos, ou precisa de, não sei, pequenos 

insumos para o seu laboratório, pequenos equipamentos. Então a gente consegue, até um 

pouco da infraestrutura de laboratório, e da sua sala, a gente consegue até 15 mil reais. 

Novamente, ele só pode fazer o pedido jus, e pedir esses 15 mil reais, se ele aplicar, se 

ele submeter à agência de fomento, um projeto de pesquisa maior. Então é assim, eu vou 

submeter para a Fapesp um projeto grande.  

Bom, submeter um projeto grande? Então você pode pedir aqui até 15 mil reais, 

nós vamos avaliar quanto é que nós vamos dar, mas isso é uma maneira de estimular o 

docente, ou o jovem pesquisador lá contratado, a captar recursos para a realização das 

suas pesquisas. Porque, se ele não captar recursos externos, não há maneira de ele 

executar as pesquisas. Algumas áreas usam mais recursos do que outras, e isso é natural; 

novamente, todas as propostas são avaliadas pelo Conselho Executivo, através dos 

consultores ad hocs; nós olhamos a questão do mérito e a expectativa de sucesso frente 

às agências de fomento.  

Se o projeto dele for aprovado, o Faepex vai dar a ele uma bolsa de iniciação 

científica, para ele, digamos, tem um aluno de iniciação científica; é um aluno de 

graduação, é uma bolsa de 400 reais, ele vai ganhar, vai ter um aluno que ele vai poder 

financiar com essa bolsa, doze meses; e ele vai poder, também, ter um aluno de mestrado 

por dois anos, 24 meses, que é o prazo normal; e o Faepex vai dar uma bolsa de mestrado 

para este aluno. Só no caso, oi? Não, a bolsa de mestrado é de 1.500 reais. Então essa é 

uma pessoa que já é formada, está fazendo pós-graduação, e vai trabalhar no laboratório; 

novamente, somente se o projeto externo for aprovado.  

E também fazemos análise de mérito, aqui não quero, também, fazer nenhum tipo 

de preconceito nem nada, mas, por exemplo, se um aluno que o professor escolheu para 

ser o seu bolsista de iniciação científica tiver lá quatro ou cinco reprovações, nós não 

vamos dar a bolsa, sinto muito. Então, nós também nos demos o direito de fazer uma 

análise de mérito, não é porque o professor quer que aquele aluno venha a trabalhar; nós 

analisamos tudo isso, porque, afinal de contas, é um recurso que está sob a nossa 

responsabilidade.  

Muito bem, aí tem também vários editais que a gente lança, editais para ensino; 

isso aqui não é para o professor ensinar, isso aqui é para a melhoria das condições de 
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ensino das unidades. Então, o Instituto de Física, o Instituto de Química, a Faculdade de 

Engenharia Elétrica, Faculdade de Educação precisam fazer uma melhoria ou querem 

fazer novos projetos educacionais na sua unidade. Então, o coordenador do curso de 

graduação, ou de pós, apresenta um projeto, e eles são analisados; também tem projeto de 

extensão, também sempre associados à pesquisa: vinda de professores do estrangeiro, 

organização de um seminário, esse também a gente faz; e tem projetos de editais especiais 

de pesquisas que são diversos.  

Aí cada edital tem a sua, a gente lança esses editais todos, novamente, são editais 

públicos para os professores e pesquisadores da Universidade; cada vez que, pelo menos 

na minha gestão, e nas outras também tenho certeza que era assim, queremos fazer um 

edital, assim ou assado, queremos investir um dinheiro. Nós reunimos o Conselho de 

orientação, e apresentamos as propostas, e elas então, senhora, vamos prever que nós 

vamos gastar um milhão com esse edital aqui: “Queremos fazer o edital assim ou assado”.  

Nós apresentamos os projetos dentro desses editais ao Conselho, e o Conselho, 

então, delibera se sim ou se não. E tem os editais em parceria com as escolas estaduais e 

municipais; então esse é o PIBIC que se chama. Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica do Ensino Médio; o Ciência & Arte nas Férias; o Ciência e Arte nas 

Férias de Inverno. Esses aqui são programas de parceria com as escolas estaduais e 

municipais, todos passam pela mesma metodologia de avaliação: análise do mérito 

acadêmico, avaliação da proposta, viabilidade, exequibilidade e, evidentemente, 

complementaridade.  

A unidade, por exemplo: “Quero investir, eu vou fazer um projeto, quero 20 mil 

reais, quero trocar não sei o que lá”. Bom, quanto é que é a unidade está investindo, do 

seu próprio dinheiro orçamentário, na melhoria do ensino? “Ah, não investiu nada no ano 

passado”; bom, nós também não vamos investir nada. Então, é sempre esse caráter: 

complementar, está bem? Aí tem outras, também, ações de interesse; como, por exemplo, 

a organização do Congresso interno de iniciação científica, que reúne cerca de 1.300 

alunos de iniciação científica todos os anos; é avaliado, é uma exigência do CNPq, e nós 

usamos recursos do Faepex, para custear a logística, a refrigeração do ginásio, que precisa 

de, não sei se vocês conhecem lá, mas é bastante quente; então tem todas as coisas, não 

é?  

Muito bem, eu aqui só não quero, também, gastar mais tanto tempo, mas olha, nós 

estamos aqui, aqui estão os recursos que são investidos nesse, cada um desses projetos, 

quantos alunos nós atendemos; então esse daqui é do Ensino Médio. Então veja, existe 
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uma evolução, tem diminuído aqui um pouco, exatamente por conta das dificuldades 

orçamentárias; então nós diminuímos aqui um pouquinho. Essa linha aqui, antes, eram 

300 alunos atendidos; agora nós estamos em torno de 180; neste ano nós subimos para 

200, porque a Faculdade de Odontologia de Piracicaba apresentou um lindo projeto, e os 

alunos têm uma repercussão muito importante na cidade, então nós falamos: “Vamos dar 

mais 20 bolsas, mais um pouquinho de recursos para”, acrescentamos aqui 10% nos 

nossos gastos; investimos 207 mil, 208 mil, e aqui investimos, vamos investir 234 mil 

nesse ano.  

Então são bolsas, poucas aqui; olha, a bolsa CNPq dá uma parcela de bolsas. 

Agora, com toda essa crise do CNPq a gente sabe que isso não vai acontecer; mas são 

projetos de divulgação da ciência, trazer os alunos para dentro da Universidade, 

especialmente da escola pública. Infelizmente é uma vergonha para a gente saber que tem 

várias escolas, vários alunos da região de Campinas, que acha que a Unicamp é apenas 

um hospital.  

Então nós precisamos de aumentar, então o professor Marcelo tem feito esforços 

gigantescos com essas iniciativas, com o seu carisma que lhe é particular, ele tem, nós 

temos conseguido bastante sucesso com isso. Então, o Ciência & Arte nas Férias, então, 

é para alunos um pouco menores; eu acho que eu não vou entrar em detalhes, mas se 

quiserem eu explico o que que é cada um desses programas. Isso aqui já é um pouquinho 

mais curto, é um mês, só em janeiro. E tem, também, o Ciências & Artes nas Férias de 

Inverno, que é em julho, e esse aqui é para uma faixa etária um pouco menor: de oitava e 

nona séries.  

Oitavo e nono anos, não se fala mais séries, está bem? Muito bem, aqui nós temos, 

do total de auxílios solicitados e aprovados; então aqui, deputada, quando a gente 

submeter a planilha, nós vamos ter 9.866, dessa ordem, linhas de entrada, separadas em 

cada ano, separadas em área; o título do projeto, o professor responsável, o resumo desse 

projeto, o valor que foi financiado, a prestação de contas e o relatório completo.  

Só de relatório, aqui cada um desses relatórios eu vou ter a oportunidade de 

mostrar um, se me permitir, são cerca de, nós temos quase oito GB; então, todo o volume 

está aqui, completamente transparente. Está bem? Esse aqui é o total de investimentos 

que a gente tem feito até agora; esses recursos aqui são os recursos que foram, 

efetivamente, utilizados. Então tem aqui propostas, solicitações aprovadas, que ainda não 

foram totalmente executadas, está bem?  
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Então, esse aqui são os recursos executados; aqui, em 2011 e 2012, tem essa barra 

aqui é bem mais alta, é porque ela inclui editais especiais de infraestrutura, feitos lá em 

2010/2011, que são da ordem de seis milhões em cada ano, para investimento em 

infraestrutura. Então, esses aqui também, depois nós não temos mais condições de fazer 

esses editais de investimentos aí, de infraestrutura, está bem? Qual é a distribuição? O 

percentual dos recursos por área; então a Unicamp é uma área, é uma Universidade que 

tem, é uma compreensiva digamos assim, ela pesquisa em todas as áreas, ela só não tem 

direito, e mais alguma outra área, mas ela é uma Universidade que atua em todas as áreas; 

27% dos nossos recursos do Faepex são para as áreas tecnológicas; 20 para as exatas; 33 

para biomédicas; e 20 para humanas. “Humanas não é importante?”, é importante, é que 

o professor das exatas, ou da biométricas, ele custa muito mais caro, os insumos e as 

coisas; o professor de humanas usa, naturalmente, menos recursos.  

Não que ele não precise, mas enfim, nós temos aqui, essa é a distribuição dos 

recursos; a média feita aí de 2011 a agosto de 2019, está bem? Transparência; todos os 

nossos relatórios do Faepex, relatórios anuais, e a relação dos projetos contratados, estão 

disponibilizados na nossa página desde 2002. Docente quer saber quais foram os projetos 

contratados no Faepex da minha unidade? Ele clica ali em projetos contratados, e abre 

uma planilha dessa aqui, ó; eu cortei um pedaço da planilha; olha, Faculdade de Ciências 

Médicas, esse professor estudou aqui determinação de traços de metais por 

espectrometria, em pigmentos de tatuagem.  

Um estudo interessante, tatuagem todo mundo sabe que tem metal, não é? Minha 

filha quis fazer tatuagem há alguns anos atrás, eu morria de medo, porque tem metais, e 

metais podem ser tóxicos, não é? Bom, ele ganhou então quatro mil reais para fazer o seu 

projeto, esse aqui tem, sei lá, bom, cada uma tem a sua; são projetos diferentes, esse aqui 

ganhou quase 15 mil reais. Esse aqui, provavelmente, provavelmente não, certamente é 

um auxílio de início de carreira; então a pesquisa é em biomarcadores do tecido hepático, 

para o diagnóstico diferencial de colestase neonatal.  

Então, enfim, são variados os projetos; olha, este aqui é aquele centro de 

obesidades; ele, por exemplo, ele fez, isso aqui é um projeto de extensão, ele deve ter 

organizado um simpósio, nós contribuímos com dez mil reais para a organização daquele 

evento. Muito bem, eu vou terminar agora brevemente, eu não queria, aqui, fazer aquela 

coisa de: “Olha, nós estamos aqui, pincei projetos”; não, isso aqui é só para demonstrar 

como é que funciona o Faepex.  
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Então, eu peguei um projeto aqui, que é um projeto que estava na mídia agora 

recentemente, eu lembrei dele e pensei “interessante”; é uma descoberta de que casca de 

jabuticaba contém bioativos, com propriedades antioxidantes, e anti-inflamatórias. E tem 

eficácia no combate ao aumento do colesterol, eventualmente, na fabricação de células 

cancerígenas etc.; e este laboratório aqui, esses professores aqui da engenharia de 

alimentos, fizeram estudos com esses dados, e essa pesquisa originou, no licenciamento 

de uma patente para esta Rubian Extratos, que vai fornecer, vai entrar no mercado agora 

em 2020, na segunda metade 2020, para a produção de suplementos alimentares a base 

desses substratos.  

E isso aqui vai ficar economicamente viável, porque vai usar os extratos do bagaço 

da indústria de geleia, da indústria de sucos. Então, ninguém precisa sair catando 

jabuticaba nos campos de Campinas, então tem uma escala industrial e, economicamente, 

viabiliza tudo isso. Esse professor teve um auxílio à pesquisa em 2018, de número tal, 

aqui está a nossa fichinha; e veja que eu entrei aqui com a minha área, não é? Essa aqui é 

uma planilha que tem, um quadro, não é?  

De um aplicativo; aqui é onde ele comprova a complementaridade, aqui é onde 

identifica o projeto, aqui é onde ele coloca o título de projeto; aqui é onde ele coloca qual 

o orçamento que ele está solicitando ao Faepex; aqui os documentos complementares; e 

aí tem todas as etapas do julgamento etc.; o relatório científico. Deixa-me ver se eu 

consigo, aqui, mostrar o relatório, esse relatório; só para vocês terem uma ideia, para ver 

como é que funciona isso.  

Então vejam, está lá uma capa, veja, a solicitação do Faepex número tal, veja que 

ele coloca aqui, também, que é; ele tem um projeto universal do CNPq; e é exatamente 

esse projeto maior que o Faepex tenta complementar, acho que ele ganhou quatro mil 

reais aqui. Então o projeto, vejam, tem quantas páginas? Eu não consigo olhar; ah, 25 

páginas, então veja, aí é um projeto bem, é um relatório bem detalhado, ali está o objetivo: 

“Olha, avaliar o efeito do consumo da casca”.  

Bom, enfim, e assim são todos; então vejam que são relatórios, eu não peguei, 

escolhi assim, “esse aqui está bonitinho”, não; esse está muito bonitinho, mas tem outros, 

a maioria está assim, mas tem outros que também não são bonitinhos, mas todos esses 

relatórios são dessa maneira. Então tem os dados dos seus resultados, as suas medidas, os 

testes em animais etc.; eu não preciso ficar perturbando a paciência dos senhores com 

isso, mas gostaria só de, aqui, no fim, nem todos os projetos estão em seguidos, que foi 

uma medida nova.  
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Nós pedimos para o professor colocar o extrato da sua prestação de contas no final 

do relatório; para que o docente avaliador possa ver se ele gastou mesmo, olha lá 

oligonucleotídeos. Isso aqui tem a ver com o projeto dele? Tem, o docente avaliador da 

área vai saber se isso aqui serve para ele lá, ou não. Bom, é isso, então está aqui, ele tem 

aqui ainda um saldo lá bonitinho, e tal, essa parte aqui ainda não fez a prestação de contas 

dela não; está aguardando alguma coisa que eu li aqui.  

Provisões pendentes, está aguardando, e não sei o que, comprou algum reagente 

lá; as compras são realizadas, também, pela Funcamp, para que o docente não tenha que 

perder seu tempo com atividades que não são fim da sua profissão; e que também incorra 

em menor risco possível. Se ele comprar de uma empresa que está em débito com o fisco, 

ele pode ter problemas; agora, o funcionário da Funcamp que está lá, para servir de apoio 

para isso, esse funcionário é quem vai checar se tem um débito com o fisco, se está tudo 

certinho, para poder fazer uma aquisição daquela empresa.  

Vai fazer cotação, não é? Tudo isso, coisas que o docente não precisa fazer. Muito 

bem, deixa eu só, então fecho isso, fechar todas. Eu tenho outro exemplo aqui, lindo aqui, 

mas é só, eu não queria também, esse aqui é um exemplo fantástico, só dois minutos eu 

vou falar; também não é esse de ficar selecionando coisas assim não, mas eu quero 

mostrar aqui um exemplo de uma pesquisa que, aparentemente, não servia.  

A outra é mais fácil, não é? “Será que casca de jabuticaba funciona? Será que 

casca de maracujá funciona? Será que não sei o quê?”; agora, este aqui é um pouco mais 

difícil. Em 2009, um aluno da computação, chamado Paulo Gurgel Pinheiro; e seu 

orientador, Jacques Wainer, concluíram uma tese, uma dissertação de mestrado 

acadêmico, chamada “Localização Multirrobô Cooperativa com Planejamento”. Eu 

entendo cada uma dessas palavras aqui individualmente, mas colocadas juntas, eu não 

entendo nada do que significa isso; eles entendem.  

Em 2013, ele concluiu um doutorado, está aqui o título da tese, está em inglês 

aqui, mas significa “O Planejamento da Localização de Robôs Móveis Usando 

Características do Desenho Arquitetural e Hierárquico dessa Abordagem PONDP”, que 

eu também não sei o que é. Aqui tem um pedacinho da tese, cortado aqui, que eu fiz 

questão de colocar aqui, não dá para entender nada, nem eu que sou um físico de 

formação, não entendo nada do que está escrito aqui.  

Mas essa tese, aparentemente inútil, ela evoluiu para uma ideia, que houve um 

financiamento adicional da Fapesp, com políticas de proteção à propriedade intelectual, 

e ela deu origem, então; tiveram novos projetos, vejam só, teve aqui uma publicação, teve 
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outra publicação, vejam só os autores corretamente. Teve a participação, agora, de um 

professor, não está aqui ainda, aqui, o Eleri Cardozo, que é um professor, também, da 

Faculdade de Engenharia Elétrica. Esse projeto aqui gerou outro, demandou outros 

auxílios mais volumosos da Fapesp; criaram um auxílio nesse programa de pesquisa, para 

pequenas empresas; criaram-se patentes, foram três patentes depositadas; e essa ideia, 

com aportes adicionais, e proteção de propriedade intelectual, evoluiu de um produto para 

empresa.  

Essa empresa foi incubada na Unicamp, na nossa incubadora, e o que esse pessoal 

aqui faz? Aquela tese toda, era todo um algoritmo de inteligência artificial ultrarrápido, 

que permitiu que os próprios elaboradores dessa tese, permitiu detectar, em alta resolução, 

capturar e interpretar micromovimentos faciais. Para, por exemplo, pessoas confinadas 

em cadeiras de rodas, pessoas sem mobilidade ou tetraplégicos, enfim, com deficiências 

severas nas camas de hospitais; com pequenas expressões faciais, ter uma câmera, e ela 

então tem uma coisa chamada willing.  

Essa câmera acopla no motor da cadeira, e a pessoa pode, digamos, como andar a 

cadeira para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para trás, mais rápido, só 

com pequenos movimentos da face. Que esse sistema de computação desenvolvido, 

partindo da ideia desses próprios autores aqui, lá com a tese de dissertação de mestrado 

fizeram. Não é só isso, tem escalas de dor; a pessoa está lá acamada, e não tem movimento 

nenhum, tem dor.  

Então, tem escalas, já baseadas em inteligência artificial, mostrando qual é a 

escala de dor, e como é que se isso se transforma numa escala de 0 a 10, dependendo das 

expressões faciais. Isso, agora, essa empresa, se vocês tiverem a oportunidade, chama-se 

Hubox, hubox.one, se vocês entrarem vocês vão um site, e é maravilhoso. Isso aqui está 

agora sendo comercializada, essa empresa, nos Estados Unidos e também na China; então, 

isso aqui é o fruto de um trabalho que, aparentemente, não tem nenhuma aplicação, 

digamos, imediata; mas sim.  

Esse pesquisador, por exemplo, não quis mais ser pesquisador; ele abandonou, 

não que abandonou, ele transformou as suas ideias e o seu conhecimento em produtos. 

Histórias de sucesso isoladas? Sim, histórias de sucesso isoladas; poderíamos, talvez, 

fazer uma outra reunião para a gente mostrar não um, dois, três, como foi apontado aqui, 

mas podemos mostrar centenas de histórias de sucesso. Esse é um ponto bastante 

importante, se me perguntarem de inovação, estão aqui todos os nossos projetos; mesmo 
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antes de submeter o pedido da patente, tem um acordo que é 50%, este é o padrão, mas 

pode variar um pouco de empresa para empresa.  

E, depois de licenciada, ela tem uma série de sequências, que eu também não sou 

muito familiar com essa área que, muito embora eu seja o pró-reitor de pesquisa, a área 

de inovação, parceria e propriedade intelectual está em uma outra agência, a agência de 

inovação da Universidade. Aliás, a primeira Universidade do País que teve uma agência 

de inovação. Muito bem, então, só resumindo, nosso financiamento direto às pesquisas; 

aqui eu estou falando do financiamento direto, eu não estou falando dos nossos salários, 

nem da infraestrutura, provém predominantemente de fontes externas: Fapesp, CNPq, 

Capes, Finep; empresas nacionais ou internacionais, privadas ou públicas; agências de 

fomento do exterior, e o nosso precioso fundo.  

Embora corresponda só a 2%, ele é precioso para a gente, e a Unicamp ainda faz 

questão de fazer isso; o Faepex é um fundo pequeno de apoio, os recursos são 

provenientes do orçamento, e das taxas de ressarcimento de convênios e contratos. Existe 

uma seleção rigorosa, e acompanhamento em prestação de contas; nós desenvolvemos 

pesquisa de classe mundial, tem uma expressiva produção, ela é fortemente associada ao 

ensino, formação de pessoal de nível elevado, e extensão; o desenvolvimento tecnológico 

e inovação. Quais são os impactos para a sociedade? Perguntou o ofício, deputada.  

Não são fáceis de se medir, mas a gente pode dizer que os impactos, eles podem 

ser classificados em três grandes classes; que, às vezes, e frequentemente estão 

interconectadas: o impacto intelectual, que são novos conhecimentos, ou seja, o que torna 

os homens mais sábios, às vezes mais sabidos, mas nos torna mais sábios, agrega 

conhecimento; então, é o desenvolvimento intelectual, é isso que nós fazemos, 

principalmente, e isso é a base. Tem também impactos sociais, transformações que tornam 

a sociedade melhor; quais são elas? Tem várias, no setor de saúde pública, enfim, então 

tem impactos que tornam a sociedade melhor; e tem também o impacto econômico: 

geração de riqueza, produtos, processos, empregos, desenvolvimento para o Estado.  

Essas três coisas, muitas vezes, você tem uma, agregou um novo conhecimento, 

mas ele não vira, ele não se transforma em impacto social nenhum. Exceto, talvez, 

indiretamente, na formação de pessoas; mas ele, sei lá, não vai curar o câncer, por 

exemplo; e também, às vezes, ele não gera riqueza nenhuma, não gera nenhum produto. 

Mas, não tem como gerar riqueza, e não tem como fazer transformações sociais sem o 

desenvolvimento intelectual, sem o conhecimento; se fosse fácil, vamos assim, já 
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avançada a hora; qualquer país periférico, com uma economia pequena, poderia ser um 

líder mundial de qualquer coisa.  

Isso não se dá dessa maneira, é preciso uma forte base intelectual para o 

desenvolvimento da sociedade e da economia. Por fim eu, antes de fechar, eu gostaria 

muito de agradecer à minha equipe, essas que são as pessoas que trabalham comigo, e 

fazem os sistemas; então, eu não vou mencionar aqui explicitamente. Mas isso daqui, 

deputada, são os processos que até antes de 2015 estavam todos na forma de papel; a 

partir de 2015 para a frente, está tudo digital, então eu consigo puxar bonitinho.  

Mas, os anteriores estão na forma de papel. Então, eu tenho 6.632 processos para 

serem digitalizados, esses processos estão no sistema de arquivamento da Unicamp, o 

SIARQ; e estão todos nessas estantes. Como é? Não são estantes movediças, são estantes 

móveis, não é? E aqui, nós constituímos uma força-tarefa, tem uma série de scanners, e 

tem uma série de estagiários que nós estamos ali, digamos, contando com os serviços 

deles; para desmembrar processos, escanear os processos, dar nome nos arquivos, os 

processos de novo, voltar para o arquivo aqui.  

Então é uma tarefa, é uma força-tarefa lá de muita gente trabalhando; e eu gostaria 

de agradecer enormemente a essa equipe, são equipes enxutas; muitas vezes, a gente 

pensa: “Ah, funcionário público é aquele que”, ah, não preciso falar. Então, essa pessoa 

que trabalha, eu gostaria imensamente de agradecer; eu me coloco à disposição, e me 

desculpe o avançado da hora, porque professor fala muito, e eu sou um que fala muito. 

Obrigado. Volto para lá?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pode voltar. Bom, agradeço a 

apresentação. Valéria, quer falar alguma coisa? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Boa tarde, muito obrigado pela sua 

presença, pela sua exposição. Quando o senhor fala sobre a pesquisa passar por pessoas 

especializadas, que vão dizer se a pesquisa será aprovada ou não; eu tenho alguns 

questionamentos, sobre pesquisas que, por exemplo, no meu caso, que sou professora lá 

em Campinas, da rede municipal; tem algumas pesquisas que são feitas com a Unicamp. 

E alguns professores, até colegas meus; eu gostaria de saber, por exemplo, essas pesquisas 

na área de humanas, como uma pesquisa fica, qual é o critério usado para uma pesquisa 

ficar durante 20 anos, por exemplo, não tendo uma aplicabilidade, ou seja, um impacto 

social, uma resposta.  
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Eu falo especificamente na minha área, como isso é medido, como isso é feito? 

Quais são os critérios que são usados para que essa pesquisa continue? Eu acompanho 

essa pesquisa, vi muitos seminários, fóruns; porém, resultado de aplicabilidade, 

principalmente na área em que eu atuo, na educação infantil, a educação básica, não tem. 

E eu já participei de alguns seminários, e eu não vi uma evolução, vamos colocar assim, 

exatamente concreta. Então, qual é a avaliação para que isso permaneça durante tanto 

tempo? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Muito bem, deputada. Eu não sou da área 

de humanas, sou da área de exatas, eu sou um físico; eu estou há 23 anos na Unicamp, e 

eu trabalho há 23 anos com a mesma área. As minhas pesquisas vão evoluindo, tem um 

assunto, tem outro; mas eu trabalho na mesma área. Não posso, por exemplo, sair da 

pediatria e ir para a neurociências, porque vou fazer um desastre lá; então a primeira 

explicação é essa: a pesquisa é lenta, é demorada, os temas retomam, são recorrentes, e 

volta e meia eles aparecem.  

Isso é uma coisa natural, é uma dinâmica natural do conhecimento, da produção 

de conhecimento, digamos, da produção intelectual de elevado nível. Eu não, existem 

projetos que visam a escola, que visam a atuação nas escolas, como esse que nós fazemos 

aqui que é fantástico. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Este eu conheço.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Agora, essas, a pesquisa, digamos, ela 

evolui, formam-se professores. Então, eu não saberia dizer em que base podemos afirmar 

que estamos há 20 anos sem ter nenhum progresso.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu consigo fazer o requerimento de 

uma única pesquisa?  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Consegue.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então eu vou fazer o requerimento, 

eu faço um requerimento por escrito, e encaminho para ver. Porque sempre me chamou 

muito a atenção, e como eu acompanho, e não vejo o desenvolvimento disso; porque eu 
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acredito, como o senhor falou, logicamente muitas pesquisas na área de medicina, por 

exemplo, levam acho que muito mais do que 20 anos. Mas, no caso específico de 

humanas, onde você trabalha com comportamento, onde você trabalha com 

desenvolvimento cognitivo etc.; você tem que começar, essas pesquisas elas têm 

respostas, não é?  

Algumas respostas começam a ser voltadas para a escola, a metodologia etc. Mas, 

como eu acompanho e eu vejo. Não quero aqui expor o nome da pesquisa, nem nada; mas 

eu vou fazer um requerimento específico, porque, com certeza, eu não sei se é a sua 

fundação, a Faepex, ou a Fapesp, que mantém. Mas a minha preocupação é, por exemplo, 

como saiu o pró-reitor da Unesp; a minha preocupação é: será que essas pesquisas estão, 

realmente, passando por uma avaliação criteriosa, até que ponto os critérios ainda, para 

as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, estão voltados para que as coisas sejam 

aplicadas, realmente, com resultado?  

Como diz sempre o Daniel José, na fronteira do conhecimento, até que ponto a 

quantidade de pesquisas, ou a quantidade de publicação será colocada, ao invés da 

qualidade? Então, essa é uma provocação que esta CPI tem levantado. Todas as vezes em 

que as universidades vêm aqui nos colocar, nos colocam gráficos maravilhosos, de “temos 

publicações, temos”; mas o impacto social, o resultado, a qualidade disso não nos é 

mostrada nesses gráficos, a não ser casos, como o senhor mesmo falou, de algumas raras. 

Colocações e exceções etc. e tal, de progresso. De, realmente, fato de devolução concreto, 

vamos colocar assim.  

Então, essa é a nossa provocação; acho que a CPI está caminhando bem nesse 

aspecto, e mostrando que nós temos que estar voltados para isso. E será que a nossa 

universidade, agora com esse contingenciamento que está sendo feito, será que as nossas 

universidades estão olhando para esse aspecto? Será que devemos olhar com mais atenção 

para esse aspecto? Essa seria a provocação que eu deixo aqui, muito obrigada. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - São excelentes colocações; essa é uma 

preocupação, como disse o professor Graeff, no mundo todo; o cientista, a universidade 

precisa mostrar à sociedade o que ela está fazendo. Mas, a senhora pode fazer o 

requerimento, a gente coloca todos os, fornece todos as informações que forem 

necessárias; mas eu gostaria, talvez, de mencionar dois pontos: o primeiro ponto, é lá do 

meu segundo slide.  
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Não é a troco de nada que nós estamos no extrato 1,5 superior, das melhores 

universidades do mundo; não são os nossos indicadores, são indicadores mundiais, 

diversos tipos de indicadores que contemplam diferentes coisas. Então, é preciso deixar 

bastante claro que a nossa qualidade é auferida por externos, não somos nós que estamos 

apenas falando: “Olha só, como somos bons, como somos isso, como somos aquilo”, são 

avaliadores independentes, que avaliam as universidades do mundo inteiro. Este é o 

primeiro ponto, isso é importante deixar bastante claro; segundo ponto, é que para ter, 

determinadas áreas, nas áreas que a senhora mencionou de Educação, por exemplo, ou 

até em outras áreas.  

Por exemplo, na área da Saúde, há quanto tempo nós, como cientistas e como 

cidadãos, sabemos da importância da higiene para a prevenção de doenças? Sabemos da 

importância da vacinação para a prevenção de doenças? E, no entanto estamos aqui, temos 

40% da população que não tem água tratada e não tem esgoto; nós temos a volta de 

doenças que foram consideradas extintas, porque existe uma onda, e é no mundo todo, de 

propagação da ignorância, infelizmente. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sem dúvida nenhuma.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Então, a ponta de lá da sociedade, não 

adianta o cientista saber, a ponta de lá precisa estar receptiva.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Exatamente.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Da mesma forma, mudanças no 

paradigma, no ensino etc. Lá na escola pública tem que estar preparado para chegar, e 

para acolher, e para implementar essas ações. A Universidade tem feito o seu papel, eu 

posso mencionar aqui, por exemplo, um projeto bastante interessante que eu coordenei, 

que foi feito com a Secretaria de Educação do Estado, chamado REDEFOR, visou à 

formação de professores da rede pública de ensino do estado de São Paulo, por projeto, 

como chama? Especialização, foi feito.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Capacitação  
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O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - A capacitação, foi feito um curso de 

especialização à distância, 300 horas no semipresencial. Eu fui o, digamos, o coordenador 

desse programa, do ponto de vista da gestão, de fazer as coisas andarem; eu não entendo 

nada de educação deste ponto, e não entendo nada, por exemplo, de ensino a distância. 

Eu era apenas o executor, que puxava as cordinhas para o negócio andar; um projeto bem 

interessante, que levou o conhecimento, que implementou. Por exemplo, era um 

diagnóstico que a própria Secretaria fez na ocasião, de que o professor, o próprio 

professor da rede, conhecia pouco do seu, das diretrizes curriculares do Estado.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Daquilo que estava nos cadernos; então, 

nós fizemos um curso, a Unesp, a USP e a Unicamp, em parceria com a Secretaria da 

Educação, para, visando exatamente capacitar o docente, com foco nas diretrizes 

curriculares do Estado. É uma ação importante; se isso transformou o ensino nas escolas 

estaduais, eu diria que, da mesma forma como a saúde pública; os médicos alertam para 

os perigos da não vacinação. Mas, se a população não se vacina. São estes dois pontos 

que eu gostaria de colocar.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, primeiro eu gostaria, muito 

obrigada pela resposta. Primeiro, gostaria de pedir se o senhor poderia deixar esse 

material apresentado, para os deputados terem acesso; porque ficaram muito 

pequenininhos os números, e não deu para enxergar direito. Então, por favor, se puder 

copiar. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Certamente eu posso.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, Dr. Munir, o que fiquei bastante 

intrigada em questão de pesquisas é assim, justamente, as universidades internacionais, e 

a gente está bem colocado mundialmente também, eu tenho acompanhado; mas existem 

as universidades internacionais que são específicas em algumas áreas. Então, ou 

tecnologia, ou saúde; e os recursos que são destinados à pesquisa, eles são muito mais 
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focados para aquele tipo de pesquisa, do que num genérico. Como acontece muito nas 

nossas universidades.  

Será que não seria um modelo de desenvolvimento muito maior, e a gente não 

estaria muito mais bem colocado mundialmente, se nós tivéssemos um foco em pesquisa, 

que teria um assunto muito mais relevante para a sociedade? No caso, não então, nós 

temos assim, um desenvolvimento muito grande da área ali de exatas, não é? Como a 

pesquisa que o senhor apresentou; então, de ter um foco de investimento maior para essa 

área, do que para o restante.  

Eu sei que ele já mostrou que existe uma diferenciação, mas não seria o fato de, 

de repente, só fazer para aquele tipo de área; no caso, como o senhor mostrou, de 

biomedicina, foi isso? Não, aquele disco que o senhor mostrou da distribuição. De 

biomédicas, exatas, que são os maiores, e humanas menores. Mas, de repente, focar em 

uma dessas áreas, ou até duas, e somente fazer pesquisas financiadas pelo Faepex ali, esse 

foi do caso Faepex, somente para essas áreas, e ter, sim, pesquisas não em quantidade, 

mas em qualidade muito maior? Essa é uma das perguntas.  

A outra; o valor público que vocês cobram, existe um valor público cobrado, no 

caso de empresas que precisam de um estudo específico; vai, uma empresa de 

medicamentos, um laboratório. Então, ele precisa de um laboratório de alta 

complexidade, que para ele teria um custo muito alto, então eles utilizam o da Unicamp. 

Aí, eles colocam um, aí a Faepex, o Governo um, o laboratório um, e a Faepex entra com 

dois, que foi o que o senhor passou ali. Pode.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Posso esclarecer, deputada? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, claro. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - O Faepex é pobrezinho, o Faepex só dá 

auxílio da ordem de seis mil, no máximo de seis mil para cada docente. Então é Fapesp, 

a empresa, estou falando desses centros de engenharias, tem poucos aqui, não é? Tem 

quatro, ou cinco, na Unicamp, outros virão; e a outra parte é não financeira, é a parte da 

Universidade.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Do local.  
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O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - É o local, são os salários dos professores, 

dos técnicos, que tudo isso entra no cômputo; porque, afinal, tudo isso é uma contrapartida 

da Universidade. Esses centros de pesquisa, junto com a empresa, foram uma iniciativa 

da Fapesp, porque o estado de São Paulo é um Estado pujante na pesquisa científica. Você 

vê que o nome do projeto é “Pesquisas em engenharia”; “Centro de pesquisas em 

engenharia”, mas não é só a engenharia, é um nome que foi escolhido. Mas veja, então 

tem, elas vão fazer pesquisas de alto, digamos, impacto intelectual, visando também à 

inovação, mas não são pesquisas. Essas empresas estão financiando pesquisas de longo 

prazo; esses projetos duram dez anos, são investimentos de longa duração. Então, o 

Faepex não aporta recursos.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Na verdade eu fiz essa troca, mas então, 

na Fapesp. Esses projetos, quando eles são feitos durante este período longo de pesquisa, 

quando eles têm um resultado importante, e eles passam por uma, tem uma patente e um 

licenciamento, isso é retornado ao Estado. No caso, o Estado eu digo a Universidade, para 

que ela possa continuar tendo um investimento cada vez mais alto. Como funciona esse 

retorno, é uma parte, também, negociável ou não? Como no caso da Unesp, que diz que 

é negociável. Ali também é da mesma maneira? Ou é cobrado uma parte lá, um X, e fica 

para a empresa? Como funciona?  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Eu não sei qual eu respondo primeiro, 

talvez aplicar dinheiro só em determinadas áreas. Isso é um risco, não se pode fazer isso 

se a gente, porque a gente não sabe quais são as consequências. Então, por exemplo, se 

eu passo a não investir nas áreas de humanidades, por exemplo, aonde vai a formação de 

professores? Aonde vai a educação básica? Para onde vão as licenciaturas? Para onde vão 

os trabalhos acadêmicos que visam à formação dessas pessoas? Então, naturalmente, tem 

menos recursos, porque gasta-se menos; mas a gente só toma a decisão com base no 

mérito das propostas. E essa é uma diferença muito grande das universidades que se vê, 

por exemplo, no exterior e em outras partes, porque os recursos, o grande; nós não 

estamos falando de seis bilhões por ano, nós não estamos falando do orçamento da 

Universidade inteiro, dois bilhões. Esses recursos se destinam ao pagamento, 

essencialmente dos salários, da folha de pagamento e do custeio; não tem, quase, 

investimento em pesquisas. Pegamos agora, por exemplo, uma universidade como essas 

grandes universidades, Yale, Harvard, ou até a Technion em Israel, cujo presidente nós 
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estivemos com ele recentemente, ele esteve aqui; eles captam recursos de fora: doadores, 

empresas privadas, eles têm uma fonte volumosa de recursos. E esses recursos, eles 

podem colocar nessa área, ou naquela área; por exemplo, um grande filantropo pode falar: 

“Não, eu quero, vou financiar aqui 100 milhões de dólares, eu quero na área de câncer”; 

então é dessa maneira. A nossa Universidade, nós não temos fôlego para isso, nós não 

tenho estrutura para isso. O nosso orçamento é comprometido com a folha, e com o 

custeio; custeio eu digo: a conta de água, a conta de luz, os insumos não é? Raramente 

temos recursos para manter até a infraestrutura.  

Às vezes o prédio está lá, caindo aos pedaços, não é verdade isso? Então, nós não 

temos dinheiro para investir em grandes laboratórios, esse dinheiro tem que ser captado 

externamente. Então, esse fundo Faepex aqui, é um fundinho pequenininho; a gente não 

pode falar: “Olha, eu vou aqui, agora não tem mais humanas”. Eu me lembro bem, eu só 

queria deixar gravado aqui, de tantas vezes que eu assisti, e todas as vezes eu me 

emociono, quando passa essa parte do filme “A Lista de Schindler”, que a senhora deve 

ter assistido. E o momento em que um professor de história enfrenta lá a fila, estão todos 

na fila; e os pobres, a pobre população que está lá entra em uma fila, e o soldado vai 

separando: “Esse aqui é essencial, este aqui não é”; o que não é essencial vai para os trens, 

vai para os campos de concentração; e aí um professor fica indignado. O soldado pergunta 

para ele: “O que o senhor faz?”, “Eu sou professor de história e literatura”, aí ele fala: 

“Não é essencial, joga para lá”, e ele fala: “Como que história e literatura não é essencial 

para o ser humano?”. É uma história, e me comove isso, porque eu sou um profundo 

defensor da evolução do conhecimento; eu não entendo, admiro, mas eu não sou um 

professor da área de humanas, mas é extremamente importante, extremamente 

importante.  

Hoje, nós temos aqui pessoas dizendo, em vários níveis, que, por exemplo, o 

nazismo é de direita, ou que não sei o quê. Humanas, falta área de humanas; ou nas 

políticas públicas, que também têm uma parte de humanas, e parte; ou na regulamentação 

de determinados setores. Então essa é uma parte importante.  

Patentes – o nosso sistema é um pouco diferente. Eu não sei exatamente como 

funciona lá na Unesp, mas o nosso sistema funciona assim. O professor vai fazer e tem 

uma empresa interessada naquela área de conhecimento, “Vamos fazer uma parceria”, 

bom, então será feito um termo de cooperação que vai passar por todas as câmeras, da 

empresa com a Universidade, não é com o professor. E aí passa-se pela análise de 

propriedade intelectual e uma definição prévia da política de propriedade intelectual. 
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Então, antes de submeter, antes de começar o projeto o contrato já prevê: “Olha, se tiver 

alguma patente, algum assado, vai ser tanto e tanto. No nosso caso, a maioria dos 

processos, dos projetos é 50% e 50%, metade para a empresa, metade para a 

Universidade, se vier patente. Os custos também, porque manter uma patente não é barato. 

Agora, já tem uma patente e tem uma empresa que está interessada em explorar 

aquela patente, em licenciar aquela patente. E aí tem um slide que eu deixei, aí tem um 

caminho também longo, tem diversas maneiras de negociar o licenciamento de uma 

patente já existente. Então são duas instâncias: no início, antes de qualquer convênio com 

empresa tem que estabelecer quem fica com o que, e em geral é 50% do que vier a ser 

produzido; em se tratando de patente já existente, vamos licenciar e aí também – e quando 

licencia é bom porque tira do buraco, sai uma patente está lá parada, custando caro; ela 

sai, ela pode virar um produto. E aí sim, em geral negocia-se, se vier a ter dividendo, 

royalties: um terço para o pesquisador, um terço para a Universidade, um terço para a 

empresa, mas são convênios com a Universidade. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E esses são normalmente valores fixos. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - São negociados. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Um terço, um terço, um terço. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Algumas empresas têm por seu regimento 

interno. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, como o professor falou. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Ah, não, 100% é nosso. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E aí? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Aí tem que aprovar no Conselho, tem que 

passar no Conselho Universitário. E, às vezes, é bom. Não é que ela vai ganhar tudo, nós 

vamos – a propriedade intelectual, eu não sei exatamente quais os termos, pode ser que 

nós ganhamos uma fração dos royalties, não é que fica tudo para ela, ganhamos uma 
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fração dos royalties, porque não é mais, mas tão importante quanto desenvolver um 

produto, é ser capaz de colocá-lo no mercado. E a Universidade não tem estrutura para 

colocar isso no mercado, para vender, para fazer, quase nunca tem. Então, às vezes, é 

vantajoso. 

Vamos citar um exemplo, uma analogia meio boba, talvez, se você me permite, é: 

você tem lá um terreno, você herdou da sua família um enorme terreno. Olha, aqui dá 

para fazer um lindo prédio. Eu não tenho dinheiro para fazer o prédio. Eu tenho duas 

opções: ou eu vendo o terreno e fico com o dinheiro, ou eu faço um contrato com uma 

empresa, ela vem, constrói o prédio e me dá X apartamentos. Aí tem que se fazer uma 

avaliação de qual das opções é melhor. E isso tem uma equipe inteira de pessoas que 

analisam o mercado, que analisam tendências para poder tomar essa decisão que é 

essencialmente uma decisão, entre aspas, comercial, porque antes de saber, você não sabe 

se vai dar certo o negócio. Eu não sei se eu respondi. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E isso ele retorna para as pesquisas, esse 

valor no caso? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Sim. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Uma outra pergunta. Qual o custo para 

a Universidade de um aluno que recebe uma bolsa de pesquisa em uma outra cidade? 

Existe essa relação? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Não. Na Unicamp nós temos o campus de 

Campinas, que é o principal campus; temos duas unidades que são a Faculdade de 

Ciências Aplicadas e a Faculdade de Tecnologia que ficam em Limeira, a gente chama 

de dois campi lá em Limeira, mas eles são praticamente contíguos; e temos uma outra 

unidade que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que fica em Piracicaba. Cada 

uma, quando se atribui a bolsa para o aluno – as nossas ou até mesmo as outras do CNPq 

–, ele trabalha na sua unidade. Ele não recebe, por exemplo, algum aluno lá da 

Odontologia de Piracicaba, ele não recebe recursos, a bolsa, para vir trabalhar em 

Campinas, mas é ele pode vir, pode e, frequentemente, às vezes vem, que tem uma 

parceria com a biologia, com a medicina, mas são recursos dele. Ele pode, sim, ganhar 

alguma verba aqui do Faepex, se ele tem que mandar projeto para viagem de campo, não 
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é bolsa. Mas aí são pequenas: “Olha, eu vou coletar material”, não é para esses casos. 

Então essencialmente respondendo não é contínuo e, essencialmente resumindo, não 

temos bolsa, entre aspas, deslocamento. A bolsa, o aluno trabalha na sua cidade, pela 

própria característica da Unicamp, ela tem, ela é restrita. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - No caso de pesquisas que são realizadas 

em outro país, o aluno permanece lá ou o docente, ele fica, ele não está dando aula, porque 

ele está em outro país, mas: como que funciona essa relação? Ele recebe aqui como 

professor dando aula ou ele não tem um salário, ele pede um afastamento e fica sem o 

salário durante esse período?  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Deixa eu entender melhor que situações 

exatamente a senhora está colocando, que é um pouco diferente dos outros. Deixe-me 

certificar de que nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa, um docente, um 

pesquisador, um docente que vai se especializar, que vai realizar uma atividade de 

pesquisa no exterior. Esse caso. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pode ser uma pesquisa que ele estava 

realizando aqui e foi chamado para fazer algo fora.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Exatamente. Existe um dispositivo que se 

chama afastamento sem prejuízo de vencimentos que está condicionado a desenvolver 

pesquisa de interesse ou estágio de interesse da Universidade. Isso acontece em todas as 

universidades do mundo, lá – aqui também a gente tem esse nome –, mas chama-se em 

geral licença sabática, tem um pouco diferente a conotação aqui, mas a pessoa vai passar 

um estágio. Por exemplo, um colega meu da Flórida fala assim: “Olha, ano que vem eu 

vou passar seis meses em Boston, porque eu vou estar...”.  

Ele está naquele lugar e interagindo. É possível fazer isso, é legal, ele continua 

recebendo seus vencimentos porque ele está a serviço da Universidade, desenvolvendo 

trabalhos de interesse da Universidade, não são interesses próprios, ele está se 

especializando, interagindo com colegas, e ele ganha um adicional separado, em geral de 

uma agência de fomento, de quem vai pagar a estadia dele lá, para custear a vida dele lá, 

mas esses casos de intercâmbio são importantes, são necessários é uma praxe que 

acontece no mundo todo e ela é executada aqui também.  
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Não é com aquela frequência, porque o departamento tem que autorizar e o 

departamento olha muito a sua distribuição de carga didática. Então não é uma coisa 

assim: “Ah, vai lá, vai fazer a sua pesquisa”; não, porque a carga, alguém vai ter que dar 

aquela aula para ele, entendeu? Mas é muito importante. Eu já fiz isso no passado, eu 

passei um ano na Universidade de Texas durante o ano 2000, fiz um belo trabalho, 

desenvolvi coisas, trouxe, e eu continuava orientando os meus alunos. Era como chama? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Videoconferência. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Videoconferência, naquela época usava 

Gmail, Gtalk, o e-mail, não tinha o celular assim. A gente interagia, tive alunos que 

defenderam teses, enfim, é um trabalho que é importante, faz parte da internacionalização 

da Universidade. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Normalmente as universidades, não é o 

caso da Unicamp por conta de ela ter os campus próximos, mas nesse caso específico de 

viagens internacionais, normalmente são pagas diárias de deslocamento. Na Unicamp 

também isso acontece? E esse dinheiro ele é incorporado no holerite, a pessoa recebe no 

holerite aquele prejuízo, que no caso ela teve na viagem? Do tipo: gastei isso para me 

deslocar, fiquei fora, paguei hotel, paguei o táxi, e ela tem todos os dias um X valor que 

é depositado. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Não, o pagamento de diárias é permitido, 

mas não é – como nós estamos num campus, não é? Mas, por exemplo, todas as diárias 

em descolamento de pesquisas têm que estar atreladas a um projeto pesquisa, ela vai 

receber aquela diária para fazer aquele deslocamento específico: “Eu vou para tal 

congresso”; “Eu vou fazer tal viagem de campo”; “Eu vou coletar tal material”, ou “Eu 

vou passar”, por exemplo, “duas semanas, ou uma semana, interagindo com meu colega 

lá não sei onde”; então ele vai mandar um projeto para o Faepex, ele vai ganhar um projeto 

pelo Faepex.  

Fora isso tem, por exemplo, de áreas que se paga, assim que se paga 

esporadicamente, por exemplo, para um pró-reitor, para um diretor ir representar a 

instituição. Então eu mencionei agora há pouco que eu estive com o presidente da 

Universidade Technion, professor Lavie. Eu fui encontrar com ele em Florianópolis, que 



Verba Editorial Ltda. 

77 

 

ele estava num evento em Florianópolis. Então, está bom, a Universidade pagou a 

passagem e pagou a diária, aliás, eu acho que eu não pedi diárias, porque eu em geral eu 

não peço diárias. Eu faço assim: “Olha, está aqui o hotel, custou 170”, em geral eu peço 

o mais barato, porque a diária, às vezes, não alcança. Então: “Está aqui o hotel, está aqui 

o Uber e a passagem”. Então isso são deslocamentos absolutamente, digamos, 

necessários, para fins específicos. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Acho que... Outra questão que eu 

tenho, se existem recursos extraorçamentários destinados à pesquisa, além desses Faepex 

e dos Fapesp, CNPq e esses outros. Existem outros fundos de empresas particulares ou 

não? É só isso?  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Não. Todos os fundos com recursos 

provenientes de empresa são por intermédio de convênios muito bem estabelecidos, com 

propósitos muito bem estabelecidos. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Que são esses. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - No Faepex são seis milhões, grosso modo, 

orçamentários, e dá um milhão e pouquinho, às vezes dois milhões, dependendo de como 

é que está o mercado e as pessoas fazem convênio com a Universidade, aí a gente cobra 

3% e esses 3% vão para o fundo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E a última pergunta. O que o senhor 

pensa do trabalho acadêmico? Tem uma professora que eu não vou nem comentar o nome, 

mas vou falar do título da pesquisa, que ela tem um trabalho intitulado como: “O papel 

do Comitê de Ética nas atividades de pesquisas da Unicamp”. E a nossa assessoria tentou 

entrar, ter acesso a esse conteúdo pelo site mas não tem nada, o material em branco. O 

senhor consegue verificar isso depois se não tiver a resposta? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Tem que me passar, assim a gente pode 

tentar verificar. Mas cabe mencionar uma coisa, o Comitê de Ética em Pesquisa não é um 

órgão, mas é, quer dizer, não é um órgão, mas é uma comissão, um comitê que está 
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subordinado à Pró-reitoria de Pesquisa e é extremamente importante. Imagina nas 

ciências médicas. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mas, então, por que não tem nada lá? 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Olha, eu não conheço essa professora, não 

sei nem se ela é – eu preciso saber. O Comitê de Ética já existe há muito tempo, ele é, nós 

somos, inclusive, sempre parabenizados pelo Conep, que é o órgão em Brasília. Posso 

providenciar as informações?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Porque o nome não me... 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então acho que. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Carla, a gente pode fazer até um 

requerimento, porque com o meu requerimento de uma pesquisa específica, a gente podia 

fazer o requerimento e colocar os dois nomes. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pode ser. É que, na verdade, eu ia dar o 

nome para ele. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas pode. Depois você me passa a 

gente coloca junto. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Eu prefiro mesmo que seja solicitado e 

colocado porque, inclusive, eu posso esquecer. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k., tranquilo, a gente faz a solicitação.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Perfeito. 

 



Verba Editorial Ltda. 

79 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, passo para as considerações 

finais e não tendo mais nada.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Olha, eu acho que eu estou na frente de 

pessoas que estão superinteressadas em contribuir para a sociedade e melhorar a 

Universidade, isso é um ponto importante, nós não podemos nunca nos esquecer que esse 

é um patrimônio do estado de São Paulo, e eu diria que poucos Estados no mundo podem 

dizer que têm três universidades desse quilate no seu território. 

E agradecer a gentileza de todos vocês, peço desculpas para qualquer eventual 

nervosismo e por ter falado demais, eu não quero ficar na frente do almoço de ninguém. 

Então, eu sou a barreira entre vocês e o almoço. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não, tranquilo.  

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Obrigado. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria de agradecer também. Muito 

obrigada por todos os esclarecimentos, também desculpe o avançar da hora. 

 

O SR. MUNIR SALOMÃO SKAFF - Obrigado.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Obrigada a todos. Está encerrada a 

reunião. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


