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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  

INOVAÇÃO E INFORMAÇÃO (CCTII) 

21.08.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Boa tarde, pessoal. Havendo 

número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da primeira sessão legislativa da 19ª 

Legislatura. 

Registro aqui e agradeço a presença dos nobres deputados: Gil Diniz, Leticia 

Aguiar, Beth Sahão, Professora Bebel, Ed Thomas, e a minha, Sergio Victor. Registro 

também a presença aqui do Mauro Bragato e do Professor Kenny, vice-presidente desta 

Comissão. Solicitou ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Pela ordem, deputada Beth. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É para solicitar a dispensa da leitura da 

Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - É regimental o pedido de V. 

Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Então fica 

considerada aprovada a Ata da reunião anterior desta Comissão. Registro aqui também a 

presença do deputado Reinaldo Alguz, obrigado, Reinaldo, pela presença. 

Bom, eu, sem delongas aqui, essa é a nossa terceira reunião da Comissão de 

Ciência e Tecnologia, em que a gente convida um dos presidentes ou o reitor das 

principais instituições de ciência, tecnologia e inovação do estado de São Paulo. E a 

gente solicitou ao magnífico reitor da Unicamp, o Sr. Marcelo, que falasse hoje, 

apresentasse o conceito, os objetivos e os resultados esperados do HUB Internacional de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Hoje ele vai explicar como será sua construção, manutenção e custeio; citar 

quem são os patrocinadores, apoiadores e fomentadores do projeto; apresentar as 
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principais ações que irão mitigar e superar as fragilidades sociais, econômicas e 

ambientais da sociedade contemporânea; apresentar os principais impactos da ciência e 

da tecnologia e sobre como expandir o modelo de inovação trabalhado na Unicamp para 

as outras instituições. 

Convido agora então o professor Dr. Marcelo a sentar-se à Mesa para discorrer 

sobre o andamento de sua gestão como reitor da Unicamp, nos termos do parágrafo IV 

do artigo 52-A da Constituição do estado de São Paulo. E, antes de ele começar, eu 

registro aqui também a presença da nobre deputada Marina Helou, obrigado Marina. 

Marcelo, com a palavra. Obrigado novamente pela presença, fique à vontade. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Obrigado, é uma honra estar novamente aqui 

nesta Casa. É uma satisfação para a Universidade Estadual de Campinas. Eu, hoje como 

o reitor, agradeço imensamente o convite e a possibilidade de contar um pouco sobre a 

Unicamp e naturalmente contar um pouco sobre projetos futuros e ideias novas que 

estão surgindo no âmbito da Universidade. 

Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão aqui presentes, sei 

que têm todos uma agenda complicada, os deputados aqui presentes também, sabemos a 

complexidade das agendas e realmente me sinto muito honrado com a presença de 

todos. 

Vou pedir licença, eu preparei uma brevíssima apresentação. Me foi solicitado 

que eu fizesse uma apresentação muito breve, para também possibilitar que a gente 

pudesse conversar de uma maneira mais efetiva. Então, preparei uma apresentação e, se 

me permitirem, farei de pé, porque eu, acostumado a ser professor, não consigo falar 

aqui sentado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Inclusive eu vou pedir... 

Tem um microfone à disposição, certo? Boa, ótima. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Bom, eu preparei... A gente preparou aqui uma 

apresentação – opa, foi duas vezes aqui – sobre essa ideia que a gente está chamando de 

HIDS, que é HUB Internacional – opa, ficou... aí – é HUB Internacional de 

Desenvolvimento Sustentável. Eu vou, antes de começar a comentar sobre essa ideia, 

naturalmente eu vou falar brevissimamente sobre a Unicamp. 
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A Unicamp é uma universidade relativamente jovem e é muito jovem para o que 

significa ser uma universidade. Geralmente, aqui na América Latina e no mundo, as 

universidades têm centenas de anos e a Unicamp tem um pouco mais de 50 anos. Ela foi 

fundada em 1966, então, 50 anos em 2016, e vocês veem aí uma pequena foto – depois 

eu deixo essa apresentação, porque a resolução infelizmente não está das melhores – 

mas o desenvolvimento de toda a região de Campinas – claro que vai muito além 

simplesmente das pesquisas e do andamento da Universidade –, todo o desenvolvimento 

regional que a construção da Unicamp desenvolveu ali é algo impressionante e que 

ainda merece muito estudo. 

Hoje a gente está... Nesses 50 anos não faltaram crises, crises políticas, crises 

financeiras, crises econômicas, mesmo assim conseguimos conquistar os melhores 

lugares e hoje a gente está entre as primeiras universidades na América Latina, entre as 

primeiras universidades, naturalmente, no Brasil e com lugar de destaque nas 

universidades mundiais. Então, temos aqui uma posição bastante favorável, interessante, 

de desenvolvimento da Universidade. 

Em particular, como os Srs. Deputados convidados aqui sabem, nós dependemos 

aqui de um repasse do contribuinte paulista, através do ICMS. Em 2018, esse repasse, 

correspondente a 2,1958% do ICMS, correspondeu à ordem de 2,2 bilhões de reais. 

Temos também 30% desse recurso, mais do que 30% desse recurso, conseguimos com 

os repasses extraorçamentários. Nós temos repasses do SUS, nós temos da Fapesp, do 

CNPq, da Capes, de contratos com diversas empresas públicas e privadas, que 

corresponderam, em 2018, a 728 milhões de reais. Muitas vezes se diz: “Olha, as 

universidades públicas dependem apenas do estado”; não é verdade, a gente tem aí 

praticamente 30% do nosso orçamento que vem de convênios e contratos com outras 

entidades. 

Além disso, temos uma receita própria de 75 milhões de reais. Esse é o 

panorama da universidade e ela corresponde, hoje, aqui brevemente: temos seis campi 

em Campinas e Piracicaba; dois campi em Limeira; um em Paulínia e um Colégio 

Técnico, também em Campinas, fora dos campi; 24 unidades de ensino e pesquisa; dois 

colégios técnicos, um que é o Cotuca, Colégio Técnico de Campinas, que está em 

segundo lugar das melhores escolas Ensino Médio do País, e o Cotil, em Limeira, que é 

o décimo lugar das melhores escolas técnicas do País; temos quatro hospitais próprios, o 

HC, o Caism, o Hemocentro e o Gastrocentro; 21 centros e núcleos disciplinares; 66 
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cursos de graduação; 159 cursos de pós-graduação, com a maior média de todo o País, 

nos critérios da Capes; 17 cursos técnicos. 

Além disso, somos responsáveis por cuidar de sete AMEs espalhadas no interior 

do estado de São Paulo, do Hospital Estadual de Sumaré e do Hospital Regional de 

Piracicaba. Ou seja, a gente tem todo um complexo que depende da nossa atuação de 

maneira muito específica. Temos hoje quase 1.900 docentes, 99% com título de doutor, 

e 238 docentes em outras carreiras, como, por exemplo, docentes de colégio. Temos 

7.471 funcionários, esse número é da ativa, porque naturalmente os números de 

funcionários que estão se aposentando estão crescendo cada vez mais e são estatutários, 

nós mantemos, cuidamos e pagamos esses funcionários também. 

Hoje os dados são de aproximadamente 20 mil alunos de graduação e 18 mil 

alunos de pós-graduação. Essa é uma característica única da Unicamp, praticamente 

metade/metade, alunos de graduação e pós-graduação. Hoje, a gente tem da ordem de 

1.000 teses de doutorado por ano, o que colocaria a gente entre as dez melhores ou de 

maiores universidades, em termos de formação de recursos humanos, nos Estados 

Unidos, inclusive. Então, comparável com as melhores universidades norte-americanas 

em termos de números. E 3.253 alunos de Ensino Médio. 

Nós costumamos também dizer que nós temos estudantes aí, na verdade, de 6 

meses a 99 anos, porque temos creche, onde a gente tem ali os filhos de funcionários, 

temos uma escola dentro da Universidade e temos também um programa chamado 

UniversIDADE, onde a gente tem 1.500 alunos da terceira idade que estão frequentando 

a Universidade diariamente. Então a gente atinge todas as faixas etárias, claro que com 

maior atenção para os jovens. 

 Uma característica importante, que é por esse lado que eu gostaria de ir nessa 

minha apresentação, a Unicamp foi pioneira na questão de inovação e 

empreendedorismo no País. Nós criamos, em 2003, a primeira agência de inovação de 

uma universidade latino-americana e os indicadores de 2018 são bastantes 

impressionantes. Nós tivemos, no ano de 2018, 70 patentes nacionais requeridas, nós 

temos 1.025 patentes vigentes e isso coloca a Unicamp em primeiro lugar em patentes 

no País. Para o lado da Unicamp é muito bom, mas nós somos pioneiros inclusive 

contando empresas, não é só universidade, o que mostra uma fragilidade do País em 

termos de inovação nas empresas. 

Não é o papel e não deveria ser o papel da universidade estar em primeiro lugar 

aqui, temos empresas que deveriam estar na nossa frente, digamos assim, mas é o 
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primeiro lugar do País em patentes, e hoje já temos aí da ordem de dois milhões de reais 

que a gente recebe em royalties, devido aos ganhos econômicos dessas patentes. É um 

valor que ainda é pequeno comparado com os nossos recursos, mas é algo que vai 

crescer e crescerá cada dia mais. Então, é um desenvolvimento interessante. 

A gente tem aí um parque científico e tecnológico que vem crescendo a cada 

ano, e dentro desse parque temos diversas empresas incubadas, startups e tal, e temos 

algumas empresas de grande porte já instaladas dentro da Universidade que aproveitam 

a proximidade para fazer pesquisas, trazer os jovens e assim por diante. Temos um 

desenvolvimento muito bom, mas uma característica interessante e única da Unicamp 

são as chamadas empresas filhas. Nós temos hoje cadastradas mais de 700 empresas 

filhas, criadas a partir de estudantes da Unicamp, que hoje geram 4,8 bilhões de reais 

em faturamento e temos aproximadamente 30 mil empregos gerados. 

Essas empresas, claro, que também só tendem a aumentar e a crescer. 

Mostramos aqui, como único exemplo, que o investimento realizado nessa 

Universidade, que hoje gira da ordem de dois bilhões de reais por – opa, aconteceu 

alguma coisa aí – geram dois bilhões de reais por ano, realmente, só com essas 

empresas filhas, a gente tem um faturamento da ordem de duas vezes e meia esse valor. 

Bom, mas aonde eu quero chegar com isso? A gente tem um desafio e uma 

possibilidade muito interessante para o futuro. Nós temos, agora, metas do 

desenvolvimento sustentável para 2030 que sugerem e que são a agenda do dia a dia de 

todas as empresas, de todas as universidades no mundo e de todas as instituições 

preocupadas com o nosso futuro. Nós temos a possibilidade de aproveitar essas 

características da Unicamp para, justamente, trabalhar com novas tecnologias, novas 

possibilidades e criar algo completamente novo e diferente, que eu vou mostrar para 

vocês qual é a ideia. 

Recentemente, a Unicamp teve a possibilidade – eu não sei se vai dar para ler 

aqui, eu vou tentar mostrar –; a Unicamp, hoje, é ou era até 2015 esta área que eu estou 

aqui colocando, esta é a área da Universidade hoje. E em 2015 a Universidade 

conseguiu comprar este terreno aqui, que era uma fazenda que estava à venda, que é 

aproximadamente 70% da área atual, ou seja, uma área conectada à Universidade que 

representa 70% a mais da área. 

Essa área fica ao lado do que era o antigo CPQD da Telebras. Para quem 

conhece a área, aqui do lado direito temos a estrada Campinas-Mogi, aqui seria a 

estrada Dom Pedro, aqui fica a PUC-Campinas, aqui fica o CNPEM e o Síncrotron 
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Sirius, aqui a Facamp e aqui temos o Santander. Ou seja, nós temos toda uma 

possibilidade aqui. É o chamado polo Ciatec 2, de Campinas. 

Nós conversamos com todos os participantes desse polo, PUC, Pólis, Centro de 

Pesquisas da Cargill, Facamp, para criar um novo distrito, uma nova possibilidade para 

fazer algo completamente diferente do que a gente tem. A gente teria a possibilidade, lá 

da Unicamp, de fazer novos prédios, pedir dinheiro para fazer novas faculdades, mas a 

gente tem a possibilidade de criar algo completamente diferente. Isso se integra muito 

bem e de maneira muito adequada com os polos de desenvolvimento, que foram 

recentemente lançados aqui no estado de São Paulo. Temos aí os polos de alimentos e 

bebidas, papel e celulose, de agricultura e assim por diante... Automotivo. Então nós 

conseguimos, de uma maneira muito especial, ter todas as condições ali naquele espaço 

de criar algo completamente novo. 

E qual seria então... A gente está pensando e trabalhando, no sentido de criar um 

HUB, que a gente está aqui, um centro internacional, ou seja, a ideia é atrair centros de 

pesquisa, universidades no exterior, empresas, para criar esse Centro Internacional de 

Desenvolvimento Sustentável e trabalhar com ecologia e paisagem, resíduos, 

adensamento do uso do solo, mobilidade, acessibilidade. A ideia é criar um distrito 

inteligente com todos os parceiros, de uma maneira a ser realmente um modelo para o 

País e nós temos a intenção de que seja para o mundo também, algo completamente 

novo. 

 E por que é importante esta conversa e esta discussão aqui? Porque a gente, e 

vamos mostrar depois, precisa desenvolver um modelo de governança adequado, o que 

no nosso País é extremamente complexo. A parceria público-privada é difícil, não existe 

um modelo adequado e a gente gostaria de ter ali, algo não igual, mas o que em algum 

momento a gente discutiu que seria uma zona franca do conhecimento, como uma 

legislação especial, a possibilidade de ter ali realmente um local especializado e ideal 

para atrair investimentos, atrair conhecimento, baseado no desenvolvimento sustentável. 

A ideia, por exemplo, eu vou passar alguns slides, naturalmente comentando o 

avanço das discussões. A gente foi em todas as unidades da Universidade, a gente foi 

falar com todos os parceiros, a gente foi discutir diversos temas e a gente trouxe 

exemplos de benchmarking de outros locais que estão fazendo algo parecido. Por 

exemplo, na questão de ecologia e paisagem, que tem a ver com os objetivos 3, 13, 14 e 

15: a definição ambiental do distrito; a conectividade entre fragmentos da mata com 

práticas de pesquisa; hortas urbanas; florestas urbanas; integração com o programa 
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Agropolo, que já existe em Campinas e na região; utilização do que é chamado 

Agricultura 4.0; bosqueamento, ou seja, a criação de bosques específicos para convívio 

de pessoas; reutilização de córregos. Isso permitiria todo um trabalho específico de 

pesquisa, aproveitamento e utilização desse objetivo. 

A economia circular: nós temos um programa na Unicamp chamado Lixo Zero, 

claro que seria aproveitado, esse exemplo eu trouxe da Dinamarca, por exemplo, em que 

existe um distrito onde eles buscam essa economia circular de zero desperdício e o que 

é desperdiçado por um é aproveitado por outro. Nós temos a possibilidade de aproveitar 

e fazer a simbiose, o que é chamado “simbiose industrial”, o tratamento dos efluentes, 

as emissões, buscando a emissão líquida zero de carbono e assim por diante. Então, 

temos desafios interessantes que podem servir como protótipos e modelos para outros 

locais. 

Outra ideia aqui, por exemplo, é a recuperação, esse aqui é um exemplo da 

China, que está desenvolvendo um bairro baseado em água, na recuperação e uso de 

solos, a implantação da infraestrutura urbana, edifícios, recuperação de águas pluviais e 

assim por diante. Outro exemplo é o adensamento e uso de solo, por exemplo, a boa 

utilização de uso misto, que é algo que foi cíclico. Em certos pontos da arquitetura, 

como é o exemplo de Brasília, se tentou separar absolutamente tudo, mas hoje o 

conceito é mais integrado, de uso misto do solo, aproveitar aquele espaço para fazer 

centro de convenções, centro de pesquisas, teatro, que as pessoas morem ali no entorno 

para não ter o deslocamento, utilização de meios novos de locomoção, qualidade de 

vida e assim por diante. 

A mobilidade, acessibilidade, integração dos modais: ali nós temos Vira Copos, 

centro de Campinas, as regiões da Região Metropolitana, prever a capilaridade desses 

modais. A gente tem a ideia, naturalmente temos ali Vira Copos, sonhamos, como todos 

aqui já devem ter ouvido a ideia, em ter aqui o trem-bala Campinas-São Paulo, poderia 

dar um pulinho a mais, passar ali pela Unicamp, ir para o interior e assim por diante. 

Trabalhar com carros autônomos, com possibilidade de estradas em locais fotovoltaicos, 

como já tem em alguns países e algo que é possível e interessante. 

E depois, toda a questão de infraestrutura urbana: como tratar a questão da água, 

das comunicações e fazer já uma infraestrutura para uma Smart City, com sensores, 

comunicações adequadas. Pensar em todo o subterrâneo, como isso existe em diversos 

lugares do mundo, tem Barcelona, tem outras cidades que estão planejando já criar toda 

a infraestrutura já planejada para comportar essas questões todas. 
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A parte de energia, uso de fonte de bioenergia: aqui eu trouxe como exemplo 

algo que já está acontecendo na Unicamp, nós implantamos uma miniusina de energia 

fotovoltaica, que hoje fornece 2% de energia para o nosso campus, já com energia 

fotovoltaica, em parceria com a CPFL. Então, poder realmente realizar esse tipo de 

trabalho. 

 Depois, toda a questão de patrimônio, de áreas sociais, o estímulo a uma 

participação cidadã no modelo, fazer parques públicos, trazer a valorização da memória 

do próprio distrito, ou seja, trabalhar também com aspectos de cidadania que são 

fundamentais. E aí, claro que cada um desses aspectos tem a ver e tem uma conexão 

com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Mas isso seria só um sonho? Porque as pessoas falam, a gente começa a 

conversar e fala: “Pô, mas é... Parece demais esse assunto, porque está muito bom para 

ser verdade”. Olha, a gente tem cada vez ficado mais entusiasmado, primeiro porque a 

gente tem recebido uma excelente resposta dos nossos parceiros. Estamos constituindo 

um conselho com essas participações, com o Santander, com a Cargill, tem uma escola 

internacional que está entrando ali, a CPFL, a Sanasa, estamos indo conversar com a 

Equinor, que é uma empresa norueguesa que tem interesse específico nessa área, e nós 

temos conversado aqui com o Governo do Estado de São Paulo em diferentes frentes. 

Naturalmente temos uma conversa muito boa com a prefeitura de Campinas 

dentro do plano diretor, com a PUC-Campinas e também com alguns proprietários 

privados na área, que também têm se mostrado interessados, e o Ministério Público, que 

também deve validar, porque o nosso mandato é finito e isso aqui não é um projeto para 

um único mandato, a gente quer envolver o Ministério Público para que isso continue 

tendo validade após esse mandato. 

Nós fizemos um projeto para o BID, para o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, que aprovou um milhão de dólares a fundo perdido, ou seja, não é 

um empréstimo, é um recurso que eles estão dando para nós, para desenvolver o 

planejamento do plano diretor dessa área. Esse recurso já foi aprovado, estamos só 

aguardando, em setembro será liberado. Então, já temos recursos, já temos parceiros, já 

temos a área, já temos a ideia, e essa ideia vai sendo criada e desenvolvida, e estamos 

sempre fazendo isso que eu estou fazendo, trazendo mais parceiros para a iniciativa, 

para a ideia e para buscar as possibilidades de como fazer esse assunto realmente 

progredir. Vamos criar um conselho gestor para essa governança compartilhada e 



Verba Editorial Ltda. 

10 
 

articular ciência, tecnologia, indústria, mercado. Não é uma integração trivial de ser 

feita, mas ela é possível, porque nós reunimos ali todas as condições de fazer isso. 

Onde que está o grande problema e a grande dificuldade? É no modelo jurídico. 

O modelo jurídico para criar esse consórcio, trazendo junto uma universidade pública, 

instituições que são organizações sociais e empresas de todos os portes possíveis, não é 

o modelo jurídico que pelo menos a gente tem encontrado. A gente sempre comenta, 

porque se alguém tiver uma boa ideia, ela é sempre mais que bem-vinda. Então, nós 

estamos desenvolvendo um novo modelo jurídico e, provavelmente, em algum 

momento, terá que passar por esta Casa e eventualmente uma legislação, uma lei 

específica, para essa criação. Mas é algo que ainda está sendo iniciado, começado e que 

provavelmente levará a frutos muito interessantes. E para isso a gente tem buscado 

realmente essa possibilidade de trazer até uma nova configuração interessante para o 

nosso Estado, para o nosso País, no que se refere ao possível modelo jurídico para criar 

esse assunto. 

Basicamente a ideia que eu queria mostrar para o futuro é essa. Temos aí um 

site, que é www.hids.depi.unicamp.br, onde a gente discute, tem todos os planos, todas 

as reuniões que a gente tem tido, temos ali realmente a possibilidade de discutir e abrir 

essa discussão de uma maneira muito aberta. Basicamente é isso, deputado, agradeço a 

atenção espero ter ficado realmente... 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Muitíssimo obrigado, 

registro aqui a presença do deputado Wellington Moura. Pessoal, estão abertas as 

inscrições para quem quiser falar, Marcelo, você, por favor... Eu já inscrevi aqui a Beth, 

a Marina e a Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu peço licença para me retirar, 

porque, de fato, eu estou correndo para outra comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Está concedida. Obrigado. 

Você quer falar? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas de qualquer forma eu 

quero agradecer a presença do Sr. Reitor, foi uma satisfação mais uma vez vê-lo aqui e 
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registrar a minha satisfação com relação ao trabalho desenvolvido pela Unicamp, muito 

obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Bom, com a palavra, 

obrigado novamente, reitor Marcelo, com a palavra a deputada Beth Sahão. Vou pedir 

para a gente... o nosso querido reitor também tem um compromisso com o Tribunal de 

Contas, para fazer a aproximação para encontrar o modelo jurídico correto. Deputada 

Beth, eu vou pedir para mantermos a pergunta em três minutos até para... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não dá, não dá três minutos, vamos... 

vamos manter o tempinho regimental nosso. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Claro. Cinco minutos? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Queria cumprimentar primeiro o reitor 

professor Dr. Marcelo pela exposição. Realmente, a produção universitária é 

importantíssima. Isso que o senhor nos trouxe elucida cada vez mais o trabalho das 

universidades públicas paulistas e acho, apenas, que isso cada vez mais precisa ser 

conhecido pelo conjunto da população, pelo conjunto da opinião pública, que muitas 

vezes não consegue ter o acesso que poderia ter e, inclusive, até para mudar algum juízo 

de valor que a gente sabe que acaba permeando aí o pensamento de determinado 

segmento na sociedade paulista. 

Então, esse avanço, essa pesquisa, a ciência, a tecnologia, produzidos pela 

universidade são realmente louváveis e nos orgulham enquanto centro de excelência na 

produção do conhecimento, na produção da ciência, na produção do saber e inclusive na 

preparação de uma juventude cada vez mais com pensamentos críticos, e sujeitos do seu 

próprio saber. Acho que a universidade, a Unicamp, contribui muito com isso há 

décadas, como o senhor mesmo disse, embora seja a mais nova das três – a mais nova, 

não é? Ah, a Unesp é mais nova. Um pouquinho mais nova. –, mas enfim, ela tem um 

papel fundamental nesse segmento. 

Eu tenho algumas perguntas que gostaria de fazer: a gente tem visto essas 

parcerias grandes que algumas universidades têm feito, inclusive não só para partilhar 

essas ciências e tecnologia, mas também para trazer receita, que nós sabemos que é 

muito importante para as universidades. Agora, às vezes ficam dúvidas em relação a 
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essas parcerias, dúvidas da forma como elas estão postas, como elas estão organizadas, 

quem são esses parceiros, como está sendo feita essa aproximação com o setor privado, 

como é regulamentado isso, porque é importante a gente saber. 

E o papel da Funcamp para a Universidade de Campinas? Eu sei que a principal 

atividade dessa fundação é o gerenciamento de convênios com a iniciativa privada, 

como é que está esse papel? Eu gostaria que o senhor nos detalhasse um pouco mais 

isso. E qual é a relação da Funcamp com os projetos de extensão da Unicamp? Se há 

financiamento direto da Funcamp a esses projetos de extensão e pesquisa que também é 

uma dúvida minha. 

Deixando um pouco de lado a Funcamp, o senhor disse que vocês têm quatro 

hospitais universitários, hospitais públicos universitários, eu gostaria de saber se tem 

desafios na gestão desses hospitais e, se tiver, quais são os principais desafios? Porque 

sabemos que muitas referências em vários tratamentos de saúde ocorrem no interior 

desses hospitais e, às vezes, a gente sabe que os recursos não são suficientes para poder 

cobrir todas as demandas da população e por consequência dos trabalhos executados no 

interior de cada uma dessas unidades de saúde. 

E, na opinião do senhor, nós comemoramos semana passada os 30 anos de 

autonomia das universidades públicas, inclusive com a reunião realizada entre os três 

reitores, o da USP, o da Unicamp e o da Unesp, o senhor acha que essa autonomia das 

universidades, hoje, ela está sob risco? No mais, gostaria de cumprimentar alguns 

pontos que eu considero importantíssimos, entre eles o Lixo Zero, que vocês estão 

buscando. 

A gente tem visto alguns exemplos internacionais, algumas cidades, como 

Vancouver, Luxemburgo, que estão buscando exatamente nessa mesma toada, e acho 

que isso é um bem maior para a população do nosso País, que ainda tem 28 milhões de 

pessoas que não têm sequer acesso ao saneamento. Então, quando a gente vê uma 

instituição dessa ordem trabalhando nesse sentido, a gente só tem que comemorar, mas 

é claro que socializar esses conhecimentos, compartilhá-los com o conjunto da 

população, é muito bom e a gente gostaria também de poder estar contribuindo com 

isso. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Bom, agradeço aos questionamentos, eu acho 

que tem aqui diversas questões levantadas e eu vou tentar responder um pouco todas. Eu 

concordo completamente, acho que as universidades têm uma dificuldade que a gente 
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está tentando sanar. É difícil, porque é um processo, mas a gente tem uma dificuldade, 

realmente, de aproximação. Teve historicamente aproximação com a sociedade, apesar 

de ter feito muitas, tem feito muitas coisas, falha a comunicação, mostrar realmente o 

que a gente faz, a nossa importância como universidade pública. 

Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai ao Hospital da Unicamp, é 

tratada e tal, e não tem nem ideia de que está em uma universidade pública, que ali tem 

pesquisa, que ali tem todo um conhecimento, que ali tem formação de pessoas e 

realmente temos uma deficiência nessa parte que a gente tem buscado modificar de uma 

maneira bastante efetiva. Nós temos aproveitado também o momento onde tem uma 

série de questionamentos sobre a Universidade, para tentar realmente mostrar um pouco 

mais efetivamente essas questões. 

Sobre as receitas: naturalmente, a Universidade segue toda a legislação, que é 

bastante complexa. No que se refere justamente a isso, às vezes, até travam certas 

iniciativas, e nós gostaríamos de fazer até mais, mas as empresas têm o timing, querem 

algo mais rápido, mais imediato, e nós temos que passar por diversas comissões, tem 

que ser aprovado em diversas instâncias. Nós temos que, também, naturalmente, toda e 

qualquer empresa que faz algum convênio com a Universidade não pode estar lá 

simplesmente porque achou o espaço bonito ou está mais barato, tem que ter um 

contrato de pesquisa, tem que haver uma conexão, favorecer os professores, 

funcionários e estudantes, estar de acordo com a missão da Universidade. 

Todas as empresas têm e todos os contratos com o setor produtivo seguem essa 

linha. A gente tem que ter um cuidado muito grande para que isso aconteça e 

naturalmente há diversos tipos de acordo: a gente parte desde uma prestação de serviço 

– às vezes fazer uma medida, às vezes fazer uma consultoria – até contratos de pesquisa 

de mais fôlego, onde são envolvidas diversas teses, diversos estudantes pesquisadores 

ou muitas vezes também pode acontecer casos que a gente tem feito e tem negociado de 

empresas que querem se instalar lá e instalar o laboratório de pesquisa lá para estar mais 

próximo. 

 É quase um condomínio onde a gente aproveita a presença da empresa lá para 

ter oportunidades. Em troca, elas oferecem bolsas de estudo, oferecem recursos para 

pesquisa, para equipamentos e tudo o mais. Então, nós temos diversas atividades e 

temos também diversas modalidades, dependendo da empresa. Só para dar uma ideia, 

uma empresa pública: com a Petrobras nós tivemos ano passado algo em torno de 130 

milhões de reais em contratos e convênios. Isso, em algum caso, passa pela Funcamp, 
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como foi citado, que permite ali uma certa flexibilidade maior na utilização. Às vezes é 

direto com a Universidade, vai depender um pouco do órgão, depende de como isso é 

colocado. 

 E a Funcamp é uma gestora desses convênios, mas não necessariamente com as 

empresas, mas também, por exemplo, com o próprio do SUS. O governo federal 

deposita recursos na Funcamp, que utiliza esses recursos para pagar os funcionários, 

para pagar gente ali que necessitamos no hospital, por exemplo. A Funcamp, como o 

nome diz, é uma fundação de apoio à Universidade e ela funciona como uma fundação 

de apoio. 

Nós temos os quatro hospitais que eu mencionei mais um hospital que funciona 

para a comunidade interna e hoje ele está em uma situação em que a gente está 

atendendo uma população da ordem de seis milhões e meio de pessoas. É o único 

hospital 100% SUS naquela macrorregião de Campinas, e hoje o recurso SUS, como 

vocês sabem, não tem sido renovado. Desde 2009, acredito, que a tabela está congelada. 

Hoje, apenas um terço dos gastos dos hospitais está sendo coberto pelo SUS. 

E o hospital não é um hospital de pesquisa apenas, é um hospital de assistência e 

de alta complexidade para toda a população da Região Metropolitana de Campinas. 

Basta qualquer pessoa ir lá em qualquer dia, tem dezenas de ambulâncias de todas as 

cidades da região e até de fora da região. Esses recursos, então, não são repassados pelo 

SUS e também não estão sendo cobertos pela Secretaria de Saúde e são absorvidos pela 

Universidade.  

Do orçamento da Universidade, 20% é investido nos hospitais. Temos essa 

questão que é realmente preocupante. Os hospitais não conseguem, dessa maneira, se 

atualizar e crescer e, ao mesmo tempo, estamos ficando estrangulados, tanto na 

Universidade como nos próprios hospitais. Estamos negociando com a Secretaria de 

Saúde, discutindo, porque é o único hospital, é a única área de saúde universitária ali, 

contando a USP e a Unesp, que não está totalmente financiada pela Secretaria de Saúde 

e isso é realmente um problema para nós. 

Finalmente, sobre o risco da autonomia: claro que a autonomia nos preocupa, 

nos assusta, porque é um valor que consideramos que foi fundamental para esse 

desenvolvimento tão rápido nos 30 anos. Tivemos erros? Tivemos. Tivemos acertos? 

Tivemos também, muitos, e 30 anos também é um aprendizado, é um aprimoramento 

constante que vai acontecendo. As universidades chegaram ao que chegaram, na nossa 



Verba Editorial Ltda. 

15 
 

opinião, graças a essa autonomia que, claro, pode passar por aprimoramentos, por 

melhorias, mas ela é fundamental para o desenvolvimento. 

 Eu não vejo que haja risco, porque as universidades do estado de São Paulo são 

um patrimônio deste Estado, estão muito bem consolidadas, e acredito que a gente pode, 

sim, de uma maneira muito franca, muito transparente, muito aberta, mostrar para a 

sociedade todos os benefícios, estar claros e abertos a continuar aprimorando esse 

modelo. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só para finalizar minha participação 

aqui – porque, peço até desculpas, mas eu preciso me ausentar –, o senhor acha que essa 

aproximação com o setor privado, ela é... Primeiro, eu queria só um pouquinho que o 

senhor dissesse os critérios que são adotados por essa aproximação e se essa 

aproximação, o senhor acha, se esta parceria que é feita entre Universidade e setor 

privado mantém a isenção que toda pesquisa científica deve ter. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Desde que sejam feitos os cuidados 

específicos, naturalmente, qualquer contrato, qualquer convênio, qualquer contrato com 

empresa-setor privado tem um requisito fundamental, que é a manutenção da liberdade 

acadêmica, da liberdade de cátedra e a autonomia das pesquisas. E ela só acontece se 

houver um pesquisador, um professor, interessado em ter algum contato com aquela 

empresa. Não aparece uma empresa ali e diz: “Olha, quero me instalar”, e se instala, não 

acontece. Sempre vai ter uma pessoa que é responsável por manter aquele convênio e 

que mantém ali as possibilidades. A gente não aceita, de nenhuma maneira, qualquer 

ingerência e nem qualquer motivação de pesquisas específicas. Naturalmente, pode 

haver interesses mútuos, e deve haver, afinal de contas a universidade pública está aí 

para servir a sociedade, e o setor produtivo é um setor fundamental, importantíssimo, da 

sociedade também. 

 

 A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, reitor. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente, o senhor pode me inscrever, por gentileza? 
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O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Inscrito. Com a palavra, 

deputada Marina. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Boa tarde, reitor, boa tarde a todos os 

nobres colegas, a todas essas pessoas da Unicamp, aqui os presentes que nos 

acompanham. Marcelo, eu fui anotando aqui alguns temas que eu queria ter a 

oportunidade de perguntar. Quero reiterar o agradecimento por você ter me recebido na 

Unicamp, estive lá e pude conhecer muito do que a gente viu aqui in loco e entender 

melhor as questões que a gente já apresentou. Eu queria então começar com um tema 

que a gente abordou lá e nós recebemos também aqui o reitor da USP e abordamos, que 

é o risco do financiamento das universidades estaduais aqui de São Paulo em relação à 

reforma tributária, com a possibilidade de mudança do ICMS, já que é uma parcela do 

ICMS. 

O que a gente combinou com o reitor da USP, porque ele trouxe essa proposta 

com bastante ênfase para esse Colegiado, é que ele também iria apresentar quais 

propostas ele via como melhores soluções para que a gente pudesse discutir nesta Casa e 

pudesse, também, fazer esse papel de garantir que isso acontecesse. Daí eu acho que 

talvez fosse bem interessante a possibilidade de vocês três, as três universidades que 

correm esse risco – USP, Unicamp e Unesp –, tentarem pensar, articular uma proposta 

conjunta que fizesse sentido para vocês e que facilitasse também a possibilidade do 

nosso trabalho de influenciar nessa discussão, porque eu considero essa uma das 

discussões superlegítimas e concretas que a gente tem em curto prazo e ter isso 

embasado vai ajudar muito nessa discussão. 

O segundo ponto que eu queria era perguntar a opinião e como vocês estão se 

relacionando com o programa do governo federal, o Future-se. Eu sei que é um 

programa que diz respeito às universidades federais, mas como tem alto potencial de 

desdobramento e de influenciar também nas universidades estaduais, como isso fala de 

universidades públicas de uma forma geral no Brasil, queria saber se vocês estão tendo 

algum envolvimento na discussão, se já tem algum posicionamento. 

Em relação ao SUS, foi superimportante a visita aos hospitais. Eu acho que 

vocês fazem um trabalho fundamental e de ponta para a Saúde pública no Estado e para 

o desenvolvimento da educação e pesquisa sobre o tema. A gente comentou, no dia em 

que eu estive lá, da relação deficitária dos atendimentos do SUS e eu queria pedir, por 

favor – porque você colocou que vocês estavam em negociação com o Estado –, para 
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que fosse nos informando a quantas anda essa negociação, se tiveram evoluções ou não 

no tempo, para que a gente também possa incidir e apoiar essa discussão, que é de 

primeira ordem para a população do Estado, principalmente para a população da região. 

 Por fim, eu sou grande entusiasta desse HUB, eu acho que pode ser um case 

internacional de sucesso, que a gente pode demonstrar de parceria, de construção de um 

distrito sustentável, e queria colocar o meu mandato à disposição para essa 

institucionalização. Se tiver alguma ponte importante de como trazer essa discussão 

aqui para a Casa, eu fico super à disposição de como a gente pode pensar isso juntos, 

porque eu acho que esse seria um projeto prioritário de lei para o estado de São Paulo, 

institucionalizar o HUB e permitir que exista um desenho jurídico possível para a 

existência dele.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Muito obrigado, deputada. Sobre essa questão 

da reforma tributária, naturalmente, ainda é um assunto que está começando a discussão 

na Câmara dos Deputados. É talvez prematuro a gente pensar em algo que não sabemos 

nem sequer o modelo que será proposto, mas o que eu acho que poderia ser interessante, 

como o presidente da CROSS deixou também a gente à disposição, é eventualmente 

criar aqui ou ajudar a fazer uma série de – eu sei que as agendas... desculpem, mas 

tentar pôr mais outro dia, outra coisa –, a ideia de fazer um ciclo de seminários, 

discussões, mesas redondas, trazendo economistas de diversas tendências, digamos 

assim, que possam colaborar com essa discussão, seja aqui na Alesp ou dentro das 

próprias universidades, com a presença de vocês lá e de assessores. Eventualmente a 

gente deixa à disposição essa ideia. 

E, naturalmente, quando esse assunto começar a progredir, nós teremos que 

discutir, porque hoje o nosso modelo de financiamento está baseado no ICMS e, se o 

ICMS desaparecer, nós temos que discutir o que que vai acontecer. É um assunto 

fundamental para o estado de São Paulo também, porque, pelo o que eu tenho 

acompanhado, se houver uma federalização do tributo, o estado de São Paulo, neste 

momento, perderá, e perderá bastante. De que maneira isso será compensado, como 

acontecerá isso, é tudo uma discussão com a qual eu acho que os economistas das três 

universidades públicas podem colaborar aqui com a Casa de uma maneira muito efetiva.  

Também deixo à disposição da Alesp essa ideia, talvez capitaneada pela própria 

Comissão de Ciência e Tecnologia, como vocês acharem melhor, para eventualmente 

trazer essa discussão. 
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Sobre o Future-se, veja, os poucos dados que eu mostrei aqui hoje mostram que 

a gente tem, certamente, já feito muito do que aparece ali como ideia inicial. O 

programa que apareceu ali do Governo, ele é um programa que tem algumas ideias que 

podem ser interessantes, mas a ideia principal, que é a criação de um fundo gigantesco 

de recursos para atuar nas universidades públicas, não está respondida: quem é que vai... 

de onde vem o dinheiro? Esse que é o nosso grande dilema, de onde vem o recurso? 

Quem vai investir nesse fundo? E quem investir vai ganhar o quê? 

Então, essas perguntas são fundamentais, porque ninguém investe porque gosta. 

Ou ganha alguma coisa ou tem alguma isenção ou tem alguma... é natural. Não está 

claro isso: de onde virá, como virá e por que virá? E tem outras questões que são mais 

complexas, como a utilização de organizações sociais por privadas, então, ali tem uma 

série de questionamentos. Ainda é uma ideia que está sendo discutida e, na minha 

opinião, nasceu de maneira errada, porque nasceu sem a participação das próprias 

universidades federais. Há competência, há inteligência nas universidades federais para 

essa participação e, pelo o que me consta, foi ali vindo de outro lugar e, naturalmente, a 

reação não foi das melhores, até porque não participaram e até porque vinham sofrendo 

e vêm sofrendo muitos ataques. Ainda é um processo que está começando, mas, 

certamente, das ideias que estão ali, nós já fazemos diversas delas sem a necessidade de 

ter um programa. 

Sobre a questão da Secretaria da Saúde, a gente está começando a conversa. Não 

é uma conversa simples, não é uma conversa fácil, até porque os recursos que nós 

precisamos são vultosos e nós sabemos a situação financeira do Estado, do País, nós 

sabemos a crise que a gente está vivendo. Então, não é uma conversa simples, é uma 

conversa que está começando, que é necessária, que provavelmente se alongará, mas 

certamente vocês estarão completamente informados sobre como isso acontecerá. Veja 

que nós temos uma situação ali que é uma região de seis milhões e meio de pessoas, 

onde o grande hospital de alta complexidade está realmente impactando no orçamento 

de uma das universidades, e isso nos coloca em uma situação bastante complexa. 

Finalmente, sobre o HUB, agradeço as palavras e certamente eu sei que a 

proposta é ousada, é diferente, mas é justamente isso o que eu acho que a gente precisa, 

e tenho certeza que é esse tipo de iniciativa que nos levará a outro patamar aqui no 

estado de São Paulo. É isso. 
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Agradeço e já peço licença, porque vou 

ter que sair um pouquinho antes, mas continua a oitiva. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, Marina. Com a 

palavra, deputado Kenny. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Primeiramente, reitor, agradeço a sua 

presença. Parabéns pela sua apresentação. Eu tenho poucas perguntas, na realidade, e 

mais uma sugestão. Sobre a o hospital: você poderia, por gentileza, enumerar alguns 

atendimentos que são realizados de alta complexidade? Segundo: essas vagas que são 

atendidas lá elas são gerenciadas pela CROSS? São pela CROSS? 

E a outra na verdade é uma sugestão até para a nossa Comissão: eu fiquei muito, 

muito empolgado com aquela ideia da Zona Franca do Conhecimento, achei isso 

sensacional e eu gostaria de saber se já existe um estudo jurídico, um esboço de como 

seria essa lei e, caso não haja, eu, como vice-presidente desta Comissão, até pedindo 

licença ao presidente da Comissão, deputado Sergio, se de repente não seria possível 

todos nós aqui nesta Comissão, os membros desta Comissão, de repente apresentarmos 

um Projeto em conjunto nesse sentido, elaborado conjuntamente com o departamento 

jurídico da Universidade. 

Eu acho que seria algo muito inovador no nosso Estado, que poderia repercutir 

não só para o restante do Brasil como até para outros países do mundo. Eu achei 

sensacional essa ideia, parabéns, e estou muito, muito interessado mesmo. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Obrigado, deputado. Olha, o curioso é que essa 

ideia – aqui tem o professor Marco Aurélio, que é o diretor executivo de Planejamento 

Integrado, e o professor Marcelo, que estão cuidando dessa iniciativa –, olha, o curioso 

e como é impressionante a força da Universidade: essa ideia não veio de nenhum de 

nós. Aqui eu tenho que confessar que o professor Marco Aurélio foi fazer um uma aula 

na Faculdade de Direito, ele pediu para o diretor da PUC de Campinas, ele pediu para o 

diretor, falou: “Diretor, eu queria que você me juntasse com os melhores estudantes que 

vocês têm aqui”. Juntou uma turma de estudantes e um estudante lá se levantou e falou 

assim: “Olha, eu tenho uma ideia: que tal criar uma zona franca do conhecimento?”. Foi 

isso, não é, Marco? Veio de um aluno. 
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É isso que a gente tem: os estudantes, a força da juventude, a força das ideias 

novas. Quando ele comentou eu falei “Bom, existem modelos no mundo”, existe por 

exemplo o Laboratório Internacional de Nanotecnologia, que fica na fronteira entre 

Espanha e Portugal. Criou-se uma zona que é como uma “região internacional” lá. Você 

lá não paga imposto para equipamentos importados, lá você tem... não precisa de visto 

para pesquisadores, tem uma série de facilidades que permitem justamente esse tipo de 

atividade. 

Isso é o que a gente está tentando desenvolver. Certamente contaremos com a 

ajuda e eu também deixo desde já a ideia de o professor Marco Aurélio vir conversar 

um pouco, discutir os modelos que a gente está comentando. A gente tem tido o apoio 

da Fapesp para buscar modelos jurídicos, nós temos trabalhado também com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a secretária Patrícia Ellen. Então, nós 

temos aí várias ideias que têm alguns pontos favoráveis, outros pontos contrários, mas 

as ideias estão progredindo e certamente precisaremos da Casa. 

 Sobre os hospitais: nós temos totalmente, é totalmente SUS, 100% SUS, 

integrado completamente à CROSS, mas nós temos uma dificuldade extra, nós temos 

uma emergência, nós temos um pronto-socorro, então é porta aberta, como se diz na 

linguagem ali do... E ali a porta aberta representa uma dificuldade. Não há outro 

hospital daquele porte, daquela possibilidade, com pronto-socorro, na região. Então, 

quando chega um paciente que precisa ser atendido naquele momento, ele desloca 

agendamentos, ele desloca filas e assim por diante. É realmente um gargalo que nós 

temos e que precisamos ali também definir. Mas certamente é tudo referenciado. 

E que tipo de procedimento nós temos? Todos os procedimentos de alta 

complexidade, transplantes de todo tipo, temos até o primeiro transplante, se não me 

engano, de rim infantil da América Latina, nós temos cirurgias neurológicas, nós temos 

todo o tipo de cirurgia de altíssima complexidade; UTIs, UTIs neonatais, UTIs 

pediátricas, UTIs de todo o tipo. É realmente um hospital de referência da região, de 

altíssima complexidade e que está muito integrado com a formação de estudantes e com 

pesquisas. Então, é um hospital realmente fundamental, mas que está ficando velho, está 

ficando subfinanciado e realmente precisamos atacar esse problema. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, Sr. Kenny. Com a 

palavra, deputado Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, 

obrigado, Srs. Deputados e Dr. Marcelo, obrigado pela sua presença nesta Comissão, 

acho que é muito importante. Antes até de iniciar as minhas perguntas, Dr. Marcelo, eu 

gostaria de primeiramente agradecê-lo. Eu faço parte, como o senhor sabe, da CPI das 

Universidades, CPI esta onde nós estamos investigando as questões das irregularidades. 

Infelizmente, no dia em que V. Exa. estava presente, eu fiz vários questionamentos, mas 

não pude ficar até o final. 

Gostaria de trazer, até diante da clareza que V. Exa. trouxe, e por isso que eu 

quero dizer até mesmo formalmente aqui, eu traria V. Exa. na CPI, mas não vejo mais a 

necessidade, até devido à transparência e honra de V. Exa. por trazer a transparência em 

relação à CPI. Eu vejo que, dos três reitores, V. Exa. é quem tem mais demonstrado a 

questão de regularizar os erros para que a faculdade continue mostrando a sua gestão, 

uma boa gestão. Tenho visto isso na sua gestão, diante de todos os papéis que têm sido 

trazidos à CPI, todos os documentos contábeis. Eu, junto com a minha equipe de 

assessores, tenho analisado e, graças a Deus, na sua gestão eu tenho visto competência. 

Então, quero dizer parabéns a você pessoalmente por isso e humildemente falar isso. 

Em relação às perguntas, eu gostaria só de algumas perguntas, até porque vão 

atingir, sem dúvida, a questão das universidades, que são: quais foram as principais 

dificuldades encontradas quando o senhor assumiu a gestão das universidades? Quais 

foram as principais medidas tomadas para a redução de gastos para melhorar o 

orçamento da Universidade, principalmente em relação aos gastos com pessoal e 

contratos? E, durante a sua gestão, por ato administrativo, foi cancelado o pagamento da 

dupla matrícula existente na universidade. O senhor chegou a averiguar a 

compatibilidade de horários e a legalidade da dupla jornada desses funcionários? 

O ex-reitor Tadeu Jorge estava inscrito na dupla matrícula? Foram tomadas 

medidas para ressarcir os salários pagos em duplicidade para a Universidade? Estão 

sendo tomadas medidas para aumentar as receitas de outras fontes a fim de reduzir a 

dependência do repasse do ICMS? E a última: para o futuro, qual é o legado que o 

senhor pretende deixar no fim da sua gestão? Obrigado. 
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O SR. MARCELO KNOBEL - Bom, deputado, muito obrigado, agradeço as 

palavras. Dando continuidade àquela nossa conversa lá na CPI: como foi prometido lá, 

foi cumprido. Não sei se o senhor teve a possibilidade de ver, temos o novo Portal da 

Transparência da Unicamp, que está bem completo. Estamos ainda completando mais, 

aprimorando, acho que estamos indo em uma boa direção e certamente... Claro, ali 

temos um – e é isso que eu sempre gosto de comentar –, nós temos apenas 50 anos e, 

desses 50 anos, 30 anos ali de autonomia e de realmente efetivação na 

institucionalização na Universidade. Temos aí, ainda, sistemas que estão lá do... Porque 

a Unicamp foi a primeira a implantar computadores e tal. 

O legado que nós temos e essa principal dificuldade que eu acho que nós temos 

que enfrentar é: modernização dos sistemas de gestão e digitalização de todos os nossos 

processos. O que aconteceu na Unicamp, como acontece em diversos órgãos públicos, e 

que a gente sentiu com maior dificuldade é que cada reitor criou a sua solução de 

software, de banco de dados e tal, uma não conversa com a outra, estão desatualizadas, 

muitas vezes completamente fora do padrão, e temos que... cada vez que vem um 

documento da CPI é: “Uh, nossa, como que a gente vai conseguir?”, porque algumas 

foram feitas há dois, três anos e tem que conseguir nos últimos oito, às vezes tem... 

Então é muito, muito a complexidade de um sistema que foi crescendo 

organicamente, sem planejamento. Esse é um pouco o nosso desafio, nós temos lá na 

Unicamp uma característica importantíssima: nós seguimos um planejamento 

estratégico. Nós temos um planejamento estratégico, que é revisto a cada cinco anos, 

nós temos uma avaliação institucional, que é feita sistematicamente. Agora estamos 

entrando em período de avaliação e, dentro desse planejamento, nós temos a meta de ter 

a Unicamp digital, completamente digital, em 2020. 

Quando nós entramos, todos os processos eram nas pastas azuis – não sei se aqui 

ainda tem –, mas lá, tudo era manual. Hoje, dois anos depois, nós conseguimos ter todos 

os processos, de convênios e contratos, eletrônicos. Mas quando entrei eu queria saber, 

como foi perguntado por alguém aqui, quais convênios nós temos? Quantos? Era 

impossível saber, tinha que ir lá buscar nos fichários. Então, esse foi um processo que 

foi sendo feito de uma maneira muito, muito cuidadosa, e está sendo feito ainda. Há 

muito caminho para seguir e adequar. Também é uma legislação que ela muda o tempo 

todo. Agora nós estamos lá correndo para nos adequarmos ao eSocial, que tem que ser 

implantado até o fim do ano e que vai cair, que dizem que vai cair, não sei, mas são 

dezenas de funcionários por anos trabalhando na adequação. 
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É isso, é um pouco essa dificuldade, que o senhor perguntou da dificuldade que 

a gente sentiu, eu acho que essa é uma dificuldade importante da gestão, uma gestão 

moderna, uma gestão que realmente faça jus ao tamanho e importância da universidade. 

É nisso que nós estamos atacando. Do ponto de vista – sendo bem honesto e bem 

sincero – do ponto de vista político, ele é um processo que ninguém enxerga. Ele não 

aparece, ele está lá acontecendo no subterrâneo da Universidade. Ninguém está vendo 

as transformações incríveis que nós estamos fazendo lá, mas elas são necessárias. 

 Lá não tem reeleição, por sorte, então não tenho essa preocupação de que 

apareça... Então a gente está realmente preocupado em deixar o legado de uma 

universidade moderna, atuante, transparente e que realmente possa ter todos esses 

processos de uma maneira muito bem trabalhada e cuidadosa. 

 Medidas que fizemos: quando entramos a situação era bastante crítica. Ela ainda 

não está boa, porque a economia continua patinando, mas nós fizemos muitas medidas. 

A primeira medida que eu fiz foi o cancelamento da dupla matrícula, não só minha, 

naturalmente de todas, não existem duas matrículas na Universidade. Não existe 

nenhuma dupla matrícula na Unicamp – atualmente, é... agora não existe, antes existia. 

Fizemos um cancelamento de qualquer reposição de funcionários, então toda e 

qualquer reposição de funcionários tem que ser muito bem justificada, muito bem 

definida e discutida em duas comissões: existe uma para professores e pesquisadores, 

outra para funcionários. E essa comissão então discute a necessidade, vê os gastos, 

quanto isso implicará etc. etc. 

A terceira coisa que fizemos, fundamental, foi regulamentar que todo e qualquer 

gasto permanente na universidade tem que passar pelo crivo do Conselho Universitário. 

Não necessariamente era assim antes. Por muitos anos, digamos assim, havia gastos 

permanentes que podiam ser definidos a partir de uma canetada da Reitoria e isso 

desapareceu. Não existe qualquer gasto permanente na Universidade que o reitor possa 

definir sem aprovação de uma instância superior. 

 No ponto de contratos e convênios, a gente fez toda uma regulamentação, 

criamos uma comissão específica, que fez com que a gente revisse e renegociasse os 

100 maiores contratos da Universidade. Fomos atrás de cada uma das empresas 

renegociar e com isso conseguimos aproximadamente 14%, se não me engano, 14% de 

melhorias nos contratos. Infelizmente, como todos sabem, o grande gargalo, o grande 

problema está na folha de pagamentos. A folha de pagamentos é hoje 92% do nosso 

orçamento. 
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Mas veja que, quando nós entramos na Universidade como gestores, abril de 

2017, o gasto total por mês era 117% do que a gente recebia, ou seja, 17% a mais do 

que recebíamos do ICMS, do repasse do ICMS. Hoje, ainda, infelizmente, não 

equilibramos, mas estamos no patamar de 102, estamos quase lá. Só esperando um 

pouco, porque também chegamos no limite da nossa, digamos assim, da possibilidade e 

agora estamos realmente também torcendo um pouco para que a economia volte a dar 

sinais de vida. 

 Fizemos muitas e muitas medidas, claro. Esqueci uma fundamental, que 

também provocou muito ruído na Universidade, que é o corte de gratificações, cortamos 

linearmente todas as gratificações em 30%. Então cortamos as gratificações, fizemos 

diversas medidas, revimos toda a tabela de gratificações, fizemos toda a certificação de 

órgãos, ou seja, reduzindo gratificações na Universidade, fizemos todo um trabalho que 

eu posso dizer, do ponto de vista interno, bastante duro, do ponto de vista político, 

porque todas as medidas mexem realmente em situações já bastante consolidadas. 

Sobre outras fontes de financiamento: nós estamos trabalhando também. Eu já 

mencionei vários, estamos discutindo e trabalhando aí com colaborações e cooperações 

com grandes empresas, fazendo grandes convênios internacionais. Fechamos 

recentemente um convênio, como mencionei, com essa empresa norueguesa, a Equinor; 

estamos negociando com a CPFL um projeto de grande envergadura, justo nessa área do 

HIDS, para construir um laboratório de pesquisa da ordem de 150 milhões de reais; 

estamos trabalhando e discutindo com investidores e empresas chinesas, que estão ali na 

região de Campinas, ou seja, estamos trabalhando para atrair o setor produtivo e 

também estamos elaborando o projeto do fundo patrimonial da Universidade. É uma 

legislação relativamente nova, foi dia 4 de janeiro, foi uma das primeiras que foram 

sancionadas por este Governo. Recentemente caíram alguns vetos que foram colocados 

ali, e nós estamos trabalhando para, possivelmente, até o fim do ano, termos o primeiro 

fundo patrimonial com a ideia justamente de conseguir atrair ex-alunos e investidores 

que queiram trazer benefícios para a Universidade. 

Sobre a questão da dupla matrícula, a gente se baseou, e a Universidade – depois 

acho que o professor Tadeu propriamente foi convocado também para a CPI, e explicará 

–, naquele momento em que a dupla matrícula foi criada na Universidade, havia um 

entendimento de que esse era um modelo, e naquele momento nem sequer existia a 

questão ainda do teto. Havia uma questão que era a aproximação ao modelo que era 

seguido por outros órgãos da administração pública, mas quando a gente começou a 
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discutir e ver, e apareceu essa questão do teto de uma maneira muito mais forte – e na 

própria campanha, acho que é uma situação interessante –, a gente decidiu que seria 

uma medida importante cortar a dupla matrícula, mas do ponto de vista da própria 

legalidade nós temos ali. A dupla matrícula em si não era ilegal e nem estava indo 

contra nenhuma legislação, simplesmente, acreditamos que não era o melhor modelo a 

ser seguido no momento em que entramos. 

Então, acho que eu busquei responder todas as suas perguntas, não sei se falta 

alguma coisa. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Diante disso, então as 

medidas para ressarcimento nesse caso não foram tomadas pelo entendimento da 

Universidade.  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Exatamente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - De que não 

precisaria. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Não; é exatamente.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito, é isso?  

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É isso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, obrigado 

Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, Wellington. Com 

a palavra, deputado Reinaldo.  

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Obrigado, presidente. Queria agradecer a 

presença do Dr. Marcelo, reitor da Unicamp, todos os professores que aqui fazem 

presença, a explanação do que é a Unicamp está fazendo. Nesta Comissão de Ciência e 



Verba Editorial Ltda. 

26 
 

Tecnologia tivemos a oportunidade de receber o reitor da USP, a semana passada, e hoje 

o senhor. 

Durante a apresentação do reitor eu havia cobrado um posicionamento da USP 

com relação à gestão. Diante da crise, de tanta dificuldade que nós estamos tendo, e, 

quando se fala em dificuldade, é muito fácil a gente administrar alguma coisa quando as 

coisas vão bem, mas quando não vão bem a coisa se torna mais complexa. E a gente já 

via o caminho que o País iria tomar. Mas a dificuldade não é ruim, a dificuldade nos 

leva a um processo de se abrir, buscar soluções e inovações. E o que eu agradeci é que o 

reitor veio nos apresentar toda uma gestão que a USP fez, uma remodernização interna, 

e que nos deixou muito contente.  

Com a explanação do senhor aqui eu tenho para dizer que o senhor trouxe para 

nós, junto com os seus colaboradores da Universidade, inovação. E o caminho é isto: 

gestão e inovação. As nossas universidades estão entrando pelo caminho correto. E na 

inovação eu fiquei impressionado com a ideia desse centro tecnológico de saber 

internacional, que isso possa trazer muitas dificuldades, o senhor abordou a parte 

jurídica, e a gente vai ver dificuldades econômicas, administrativas, jurídicas, uma série 

de coisas, mas eu teria uma palavra que me deixou muito feliz. Para se encontrar 

soluções, Sr. Reitor, há uma necessidade de humildade, e na sua explanação, juntamente 

com todos os senhores que aqui estão, nos trouxeram que a ideia não foi vossa, e que 

vocês estão abertos para ouvir alunos até de outras instituições. 

Quando se tem humildade, o processo de vocês alcançará a certeza da 

realização. E, principalmente, a unidade. E aqui nos deparamos com uma dificuldade 

que o senhor também abordou, como tem a liberdade de cada campo fazer o seu 

desenvolvimento tecnológico, darmos liberdade, a dificuldade de integração, de então a 

comunidade acadêmica de se integrar. Aqui é a necessidade de termos liberdade e 

termos a visão da comunidade. 

A Unicamp, também o senhor nos trouxe, o centro de pós-graduação por 

excelência, quantas empresas vocês geraram o impacto econômico no País, e isso nos dá 

uma certeza também de um caminho em que podemos atrair as empresas todas a essa 

participação gigantesca que vocês estão pretendendo. E a modernização de gestão que o 

senhor estava se referindo é o que vai dar o sustentáculo nesse processo todo. Sei que os 

desafios serão imensos, sou só um pequeno deputado aqui nesta Comissão junto com o 

nosso presidente, mas que os senhores podem ter a certeza que esta Comissão não tem 
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por objetivo atrapalhar nessa dificuldade na empreitada que vocês colocaram e o 

desafio. 

Esta Comissão terá por objetivo ajudá-los a encontrar, naquilo que for possível, 

soluções para isso. O País passa por demandas muito difíceis, mas o conhecimento, o 

saber, é que pode nos dar horizontes. Eu não vou fazer perguntas porque o senhor me 

respondeu muitas das perguntas nos colegas aqui que estavam, desde gestão à situação. 

Eu só queria parabenizá-los e incentivá-los, o senhor e todos os professores e 

diretores envolvidos na comissão da Unicamp. Tenho o meu cunhado que é 

pesquisador, hoje trabalha num centro de pesquisa aqui na USP, mas foi aluno da 

Unicamp, Walter Figueiredo, matemático, uma pessoa que teve a capacidade de 

desenvolver muito e com isso alçar outros voos de conhecimento. Parabéns à gestão, o 

desafio não é fácil, sei que enfrentarão muita dificuldade, e incompreensão devido aos 

fatos, e os dados que vocês terão na mão, mas vamos firmes, de 117 caímos para 102, 

nós vamos encontrar a solução para o que falta. Muito obrigado. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Obrigado, deputado. Eu que realmente 

agradeço aos comentários e, de fato, acho que, vou comentar em cima do seu 

comentário, a gente acredita muito que todos nós aqui, vocês nesta Casa, com a Alesp, 

que realmente trabalha o tempo todo para buscar a melhoria do Estado, da população, da 

sociedade de uma maneira geral. E nós, dentro das nossas pesquisas e dentro da nossa 

formação de recursos humanos, da extensão, nós fazemos o mesmo. 

E neste País, na minha visão, o que falta é realmente um fortalecimento das 

instituições públicas, e trabalhar em parceria entre as instituições públicas é 

fundamental. Então nós nos vemos mais como parceiros, do que muitas vezes, como às 

vezes é colocado, que seja um enfrentamento, que um está controlando, nada disso. É 

realmente buscar trabalhar em parcerias para o desenvolvimento do Estado, que é a 

nossa principal função, e do País, naturalmente, como consequência imediata. Obrigado, 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Reitor Dr. Marcelo, eu vou 

ser bem breve para você chegar a tempo no seu próximo compromisso aqui. Agradeço 

novamente pela sua explanação, acho que várias das perguntas que a gente tinha já 

foram respondidas com os nossos colegas aqui. Que bom, não é? Que a gente teve quase 
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quórum completo novamente. Então, realmente, eu sinto esta Casa prestigiando e dando 

o devido prestígio para vocês reitores das universidades públicas do Estado. 

Um dos grandes objetivos desta Comissão, assim como o Reinaldo falou, é 

justamente ajudá-los, minha equipe e eu temos estudado bastante o ecossistema de 

inovação, entendendo a importância de cada entidade dentro desse ecossistema, e as 

universidades públicas talvez sejam o grande – não sei se o motor –, mas o cérebro de 

tudo isso. E a gente tem visto que o relacionamento entre universidade pública, 

iniciativa privada e órgãos públicos não está no ponto ideal que a gente queria, mas a 

gente vê, e vocês da Unicamp, especificamente, têm tido, talvez das três universidades, 

o melhor relacionamento com a iniciativa privada. Você já falou alguns dos exemplos e 

desafios. 

A primeira pergunta: que características ou facilidades são importantes para esse 

relacionamento? O que você acha que vocês fazem diferente para deixar de aprendizado 

para a gente aqui que está estudando esse tema? E conte com a gente para tentar 

encontrar esse modelo jurídico. Se funciona em outros países, e aqui vocês têm 

insegurança jurídica, a iniciativa privada tem insegurança jurídica desse relacionamento 

e o órgão fiscalizador também tem insegurança jurídica porque ele não está ainda 

confortável em como julgar e regular esse relacionamento. Então, queria propor para 

que a gente conseguisse junto com o Conselho de vocês, o Cruesp, aproximar o 

Ministério Público, o Tribunal de Contas e a iniciativa privada, para a gente tentar 

discutir esse relacionamento, que eu acho que às vezes a legislação não é 100% 

adequada, mas a gente consegue encontrar caminhos legais, desde que todo mundo se 

sinta confortável. 

Eu tenho vivido bastante no meio desse jogo aqui, e o comprador público não se 

sente confortável, porque ele acha que o julgador não vai julgar procedente aquela 

compra, o julgador está morrendo de medo, porque o CPF dele também está no caminho 

e a tendência para qualquer medo é você evitar e fugir, e dizer que não. Eu acho que a 

gente tem que fomentar esse debate.  

Não vou falar dos hospitais porque o senhor já falou bem, a gente depois 

acompanha com a Secretaria da Saúde, porque 20% do seu orçamento com isso, 

obviamente que está fugindo do seu core, o senhor falou de 30 anos de autonomia, e o 

senhor mesmo mencionou grandes aprendizados e alguns desafios e vantagens. Se o 

senhor pudesse citar duas coisas que você acha que teriam que melhorar nesse processo 

de autonomia, quais seriam?  
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E não vou me aprofundar aqui, mas queria com a sua anuência, depois eu vou 

convidar a deputada Marina, e todo mundo da Comissão, porque ela que deu essa 

sugestão de a gente montar uma subcomissão para acompanhar o desenrolar do HUB e 

também todo esse movimento de transparência, modernização e digitalização que vocês 

estão fazendo. E parabéns, porque eu acho que isso com certeza vai diminuir muito... 

Como posso dizer... esse sentimento, às vezes, da população de que está indo com muito 

recurso, mas não está vindo o retorno. Eu acho que o senhor mesmo mencionou que a 

comunicação é um desafio, e não só para vocês, isso não é privilégio de vocês não, é um 

problema para nós, políticos, para o Estado, enfim. 

Mas a gente queria ajudar nesse meio campo, porque ótimas coisas estão sendo 

feitas lá, na gestão de todos os reitores e a gente queria valorizar as coisas boas, as 

coisas ruins todos vocês estão dispostos a melhorar, a gente quer focar na parte boa. 

Obrigado novamente pela sua presença. Agradeço também imensamente a presença das 

autoridades de conhecimento aqui da Unicamp e das universidades públicas, e com 

palavra, obrigado. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Agradeço também aos comentários. Olha, eu 

que agradeço essa possibilidade de trazer uma pauta importante, positiva, um 

desenvolvimento que a gente está realmente querendo construir e deixar, de fato, de 

legado. 

Como a Universidade de Campinas chegou a esse ponto? Esse é um assunto que 

ainda não foi bem explorado. Naturalmente ela já nasceu com esse espírito de ser uma 

universidade avançada, tecnológica, e houve um fato interessante, ela aproveitou... E o 

professor Zeferino Vaz, que criou a Unicamp, ele dizia... tem uma frase muito famosa 

dele que dizia tudo o que representa a Unicamp, que: “A universidade não se faz com 

prédios, a universidade se faz com os cérebros, cérebros, cérebros”, é isso. E ele fez isso 

na prática. Ele trouxe gente de todo mundo para desenvolver a universidade, veio gente 

muito competente, já com essa perspectiva de ter trabalhado no setor privado nos 

Estados Unidos, na Europa, na América Latina e tal, e criou essas condições na 

Unicamp. 

 Por ser uma universidade menor do que a USP e por ter ali, por vários 

momentos, mecanismos de controle mais ágeis, pôde também desenvolver uma situação 

adequada. Além disso, alguns outros fatores: é uma região que era, é e continua sendo 

bastante rica do ponto de vista socioeconômico; temos um aeroporto que é ali do lado; 
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tem um HUB ali, é uma conexão entre o sul de Minas, Rio de Janeiro e tal, posicionada 

geograficamente em posição interessante, onde as empresas puderam realmente se 

instalar. E as condições foram aparecendo. Ali tem também a PUC e outros lugares que 

criaram a condição de uma cidade universitária, uma cidade com uma certa cultura e a 

atração de professores com esse perfil. Então, tem uma série de fatores. Tem um livro 

que está para sair, depois eu mando então para vocês em PDF, de antemão, que está 

para sair, investigando um pouco toda essa questão. 

Sobre a autonomia, aprendizado: o primeiro aprendizado fundamental foi que a 

gente precisa e deve ter um fundo de reserva. Se não fosse esse fundo – e aqui nós 

temos os nossos colegas da Unesp, que sabem bem disso –, o sofrimento é terrível. A 

situação na Unicamp, ela conseguiu chegar... Estamos onde estamos hoje, ainda não na 

situação complexa que está a Unesp, que é o fato de que, em uma gestão anterior, o 

reitor teve o cuidado de ter uma reserva, juntou 1,7 bilhão de reais. Se não fosse esse 

fundo, nós não teríamos sobrevida hoje. Então, realmente, ter isso garantido, que 

tivéssemos esse fundo.  

E, naturalmente, eu acho que tem diversas questões referentes a governança em 

si. Eu acho que a gente precisa e deve ter um sistema de governança mais ágil, a 

participação mais efetiva da sociedade, em particular. Nós não temos lá no Conselho 

Universitário representantes da Assembleia Legislativa, deveríamos ter. Ou seja, 

aprimorar os mecanismos aí de... 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Se eu puder te cortar: como 

que é feito? É uma escolha de vocês ou algo nosso aqui? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - É, é uma decisão nossa, porque temos 

autonomia. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - É nesse sentido então. 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Acho que a gente pode e deve aprimorar o 

próprio sistema de governança e nós temos feito isso. Agora, estamos trabalhando no 

sentido de colocar a consulta à comunidade toda por computador, digital. Temos ali 

vários sistemas de controle que estamos criando, uma controladoria interna, ou seja, ela 

vai se aprimorando com o tempo. Isso tem acontecido e eu não tenho dúvida que essas 
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lições que tomamos aqui na crise serviram e servirão para que no futuro a gente possa 

desenvolver cada vez melhor, sem dúvida alguma. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Só uma dúvida: o 

senhor acha que isso deve ser feito por intermédio de melhorar um decreto ou um 

Projeto de lei, ou não, isso é algo que deve ser discutido... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - Sim! 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - ... internamente na 

universidade? 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O decreto, veja, a fragilidade... 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Ele recomenda... 

 

O SR. MARCELO KNOBEL - O decreto, não, o decreto ele tem uma 

fragilidade inerente, porque ele é um decreto. Ao não ser uma lei e não estar na 

Constituição, amanhã entra um governador que eu não sei quem é, e diz: “Eu não quero 

renovar esse decreto. Acabou”. Ele, assim como criou, pode tirá-lo. Ele é frágil. 

Então, nós temos 30 anos de experiência com esse decreto, que tem sido 

mantido, mas, na situação política atual em que vive o País, nós precisamos lutar para 

que esse decreto entre na Constituição do Estado. É uma necessidade das três 

universidades públicas do estado de São Paulo, que querem a garantia e precisam da 

garantia de estabilidade para que isso aconteça. Hoje tem a fragilidade inerente de ser 

um decreto. Ele pode melhorar, ele pode otimizar, não tem problema, estamos dispostos 

a discutir isso, mas que como decreto ele é frágil, ele é frágil. 

Bom, é isso. Agradeço novamente, peço desculpas também, porque eu vou ter 

que sair voando, eu não posso me atrasar para o Tribunal de Contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Ótimo. Reitor Marcelo, 

muitíssimo obrigado. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a reunião. 

 

* * * 
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- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


