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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  

INOVAÇÃO E INFORMAÇÃO (CCTII) 

04.09.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Havendo número 

regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Informação da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Registro 

aqui a presença dos nobres deputados: Castello Branco, Beth Sahão, Professora Bebel, 

Ed Thomas, Sergio Victor e Reinaldo Alguz. Registro aqui as justificativas das Sras. 

Deputadas Leticia Aguiar e Marina Helou e solicito 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 - Para solicitar a liberação da leitura da Ata. 

 

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

Vossa Excelência. 

 

A SRA. BETHLULA SAHÃO - PT - A dispensa. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a Ata da reunião anterior 

desta Comissão. 

Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui presentes com o objetivo 

de tornar mais efetiva a visita periódica dos responsáveis pelas instituições paulistas de 

financiamento e produção de ciência e tecnologia. Oferecemos ao nosso convidado um 

tema central como foco de interesse para sua apresentação. Nesse sentido, nas questões 

mais gerais estarão sempre subentendidos os temas específicos de maneira prática e 
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objetiva, como foco dos resultados do desempenho da instituição. Pretendemos, com a 

sistemática, inovar as exposições, buscar ponto objetivos e explorar os aspectos 

específicos de cada instituição, procurando contribuir para a construção de uma agenda 

positiva, na qual os deputados possam oferecer modificação ou introdução de 

instrumentos legais que apoiam programas e projetos exitosos. 

 Antes de convidar o nosso magnífico reitor Sandro, queria só fazer uma menção 

de divulgação aqui: está acontecendo hoje, na Assembleia Legislativa, das 10 horas da 

manhã até as 18 horas, no final do dia, a 1ª Feira de Ciências da Assembleia Legislativa, 

contando com a presença de pesquisadores da USP, Unesp, Unifesp e dos institutos de 

pesquisa do estado de São Paulo. Foi organizada pela Frente Parlamentar em Defesa dos  

Institutos e Universidades e cientistas engajados. Parabéns pelo evento, espero que seja 

um sucesso e que vocês aproveitem. 

Convido agora, para fazer uma apresentação aqui, o magnífico reitor prof. Dr. 

Sandro Roberto Valentini a sentar-se à Mesa para discorrer sobre o andamento de sua 

gestão como reitor da Unesp nos termos do parágrafo quatro do artigo 52-A da 

Constituição do Estado de São Paulo. Por favor, reitor. Registro a presença do deputado 

Wellington Moura. 

 

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

Presidente, só... 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Antes do magnífico 

reitor apresentar, só gostaria de apresentar para aproveitar que hoje nós tivemos a CPI das 

Universidades e foi aprovado o requerimento de convocação do reitor e nós... Só gostaria 

de trazer esse esclarecimento, só para que a gente possa pegar até mesmo a assinatura, 

aproveitando a vinda do reitor, em relação à convocação que fizemos para que ele possa 

vir daqui esses dias se apresentar na CPI. Então, gostaria, só aproveitando a vinda do 

reitor, só para deixar registrado aqui. Se eu pudesse ter assinatura dele para que a gente 

possa então dar esses andamentos o mais rápido na CPI. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Está registrado. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Beth. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Sim. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não, eu respeito muito o deputado 

Wellington Moura, acho que é uma pessoa com quem eu me dou bem, pessoalmente. 

Temos aqui uma boa relação, mas é inoportuna a convocação do reitor no momento em 

que ele vem a esta Comissão de Ciência e Tecnologia para fazer uma apresentação para 

todos nós da situação da Unesp, fazer uma prestação de contas. 

Então, acho que... Tudo bem, já está aqui, mas eu não poderia deixar de registrar 

que deveria ser destinada essa convocação no momento em que é feito... Como 

convencionalmente se faz quando nós convocamos pessoas, seja para as Comissões seja 

para as CPIs. Seguir o trâmite normal dessa convocação, e não antecipar e trazer aqui na 

Comissão. Tudo bem, já está aqui, certamente o reitor, não posso responder por ele, mas 

acredito que não vai se furtar a isso, mas hoje nós estamos aqui diante da presença dele, 

especialmente, para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e não para a CPI das 

Universidades. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Registrado, deputada 

Beth. Concordo, acho também que foi inoportuno, mas... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Mas não recusaria um 

pedido de deputado e agradeço ao Sandro pela gentileza. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Deputado Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu só queria saber se 

eu estou fugindo em algum momento do Regimento ao fazer isso, do Regimento Interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - É regimental... Acredito 

que seja regimental. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como foi aprovado... 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Ninguém da equipe 

técnica... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como foi aprovado na 

CPI, eu não estou fazendo nada de irregular. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Ah, não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tanto, que antes de 

entregar, sem dúvida eu pedi, consultei a Casa para ver se eu poderia fazer isso. E de 

forma nenhuma quero constranger o Dr. Sandro, já conversei com o Dr. Sandro várias 

vezes, pessoa respeitosa e respeito, sem dúvida, essas normativas, está bom? Mas 

deixando só registrado isso. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Registrado. Agora, sem 

mais delongas, adoraria dar a palavra para o magnífico Dr. Reitor Sandro. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, boa tarde a todos. Em nome 

do presidente, do Sergio Victor, eu cumprimento os demais deputados. Acho que 

praticamente conheço todos. É uma satisfação estar novamente na Alesp. Essa questão da 

CPI, que o deputado Wellington Moura trouxe uma nova convocação, estaremos à 

disposição, é apenas uma questão de acertar agenda e voltaremos aqui na CPI. Mas, antes 

da apresentação, eu gostaria de falar justamente algo que estou apresentando diferente, 

deputado. 
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Nos anos anteriores a sistemática era outra. Eu gostei muito dessa nova 

sistemática, ou seja, a Comissão ela manda um convite, ela sugere alguns itens para que 

o... Até para facilitar a apresentação do reitor. Então, isso é uma novidade e eu estou 

dando os parabéns pelo trabalho que a Comissão está fazendo ou pelo menos essa nova 

Comissão está fazendo com um importante tema para o estado de São Paulo, que é discutir 

ou conversar a respeito da ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo. 

 Então, farei a apresentação. É claro que eu... Eu acabei de fazer uma apresentação 

na CPI e utilizei a mesma estrutura, enxertei, deletei uma série de informações que não 

seriam necessárias aqui, acrescentei os pontos solicitados, mas eu não poderia é falar 

desses pontos sem mostrar um pouco da situação, porque o que está em jogo no estado 

de São Paulo é a garantia dessas três universidades, da sua autonomia. Então é importante 

mostrar o esforço que governantes, deputados, ao longo de 85 anos, fizeram – estou 

tomando aqui como ponto de partida e falarei isso em um dos slides –, partindo do ponto 

da constituição da Universidade de São Paulo, em 1934, até hoje, nós temos 85 anos de 

batalha dos dirigentes, dos deputados, intelectuais, dos professores, de toda a comunidade 

acadêmica, para manter esse sistema íntegro, robusto, no estado de São Paulo. 

Então, falarei em pé, porque para professor é mais fácil. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Fique à vontade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, eu acredito que aqui eu 

consiga falar melhor, já que atuo em sala de aula. A ideia então é mostrar um pouco do 

sistema, mas como que a Unesp se insere nesse sistema, e a Unesp tem particularidades, 

claro, e a história dela é bastante diferente. E hoje, a Unesp é, sem dúvida, ela é a mais 

inclusiva das três e ela está presente em todo o estado de São Paulo. Isso tem pontos 

positivos, mas também tem pontos negativos para esse debate. 

Isso aqui é a ordem da apresentação, eu vou passar para o primeiro: a Unesp em 

números. Só para dar um panorama, rapidinho – outra característica, presidente: eu nunca 

vi a plenária desta Comissão tão cheia. Eu já apresentei aqui, sempre nós temos deputados 

e mais um conjunto de pessoas, então, para nós é muito prazeroso ter plateia, porque nós 

damos aula – é uma universidade que expandiu demais, ou seja, nós temos aí, 

praticamente nós estamos em 24 municípios do estado de São Paulo, com 34 unidades 

com cerca de 50 mil alunos – 40 mil de graduação, quase chegando a 15 de pós – e oito 
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mil servidores – sendo três mil professores e cinco mil técnicos administrativos –, 

números arredondados, é claro. 

A construção do sistema de ensino superior que eu comentei: essa linha do tempo 

que eu tenho estudado muito e me interesso muito por essa questão da história do 

surgimento desse sistema. Então, do momento da criação da USP, que veio a ser criada, 

até a conquista da autonomia, com Orestes Quércia em 1989, são 55 anos de construção. 

E, se colocarmos mais 30 anos de autonomia, são 85 anos com esta Casa participando 

ativamente da construção desse sistema e que eu gosto de falar com muito prazer, porque 

é o estado de São Paulo que, derrotado na Revolução Constitucionalista, foca no futuro, 

e o futuro representa a educação de qualidade, a ciência e a tecnologia e a inovação. 

Nesse caminho, que vai desde a USP até a conquista da autonomia, nessa linha do 

tempo, eu gostaria de apontar duas questões fundamentais para a Unesp e, nesses dois 

momentos, nós tínhamos o mesmo governador – vou pedir desculpa até, para a Professora 

Bebel, que foi a única que assistiu, mas vai ter mudança, teremos novidades na 

apresentação, porque a professora Bebel faz parte da CPI –, dois momentos: o momento 

de 1947 e o momento de 1963. Era o mesmo governador, que era Ademar de Barros. 

Então, em 1947 o que nós tínhamos? – E tivemos a Constituição naquele mesmo ano, a 

Constituição Estadual de 1947 – Qual era a temática? Os alunos formados no interior do 

estado de São Paulo, nas escolas normais, nos colégios que nós tínhamos, eles tinham que 

se deslocar para São Paulo, porque nós só tínhamos a Universidade de São Paulo até 

aquele momento. 

Então, o debate na Alesp e o debate do Governo eram: nós precisamos levar ensino 

superior para o interior do estado de São Paulo. E aqui os deputados participaram 

ativamente desse processo, tanto que, nos governos tanto de Jânio Quadros como de 

Carvalho Pinto, que termina em 1963, nós tivemos uma criação de uma grande quantidade 

dos chamados “institutos isolados” em todas as regiões – ou faculdades – do interior do 

estado de São Paulo. 

Entretanto, essa expansão bastante volumosa ocorreu com um viés muito mais 

político do que... Com uma preocupação muito menos acadêmica de constituir 

universidades, mas muito mais com viés político, porque, é claro, os deputados gostariam 

e ainda gostam – desde o inicio da gestão já recebi mais de 15, entre deputados, prefeitos, 

querendo uma nova unidade da Unesp no seu Município. Isso é fantástico, se fosse 

possível atender a todos – os deputados participaram muito nessa década de 1950 e 

começo da década de 1960. 
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Só que esse sistema acabou ficando o que? Bastante redundante no estado de São 

Paulo, e isso começou a trazer o quê? Custo – claro, isso começou a ficar caro –, mas foi 

uma escolha do Estado, foi uma escolha da Alesp em se fazer isso. E ele retorna em 1963, 

o mesmo governador, e o governador diz: “Não era bem assim que nós gostaríamos que 

tivéssemos o crescimento desse grande complexo”, por quê? Porque nós temos 

redundância. A primeira pergunta que a Comissão coloca é se a Unesp tem realmente 

uma correlação direta com a região onde ela está inserida. Então, quando eu olho para o 

Vale do Paraíba, que é a sua região, eu vejo uma correlação entre a Faculdade de 

Engenharia de Guaratinguetá com a região, porque é uma região extremamente industrial, 

mas, quando eu olho para outras, eu não vejo essa relação. 

Então, nesse processo de expansão, nós tivemos muito mais interesse político do 

que de estruturar realmente uma expansão do ensino superior no estado de São Paulo, e 

o governador solicita... Porque nesse momento foi construído, foi criado o Conselho 

Estadual de Educação, e aí, no Conselho Estadual de Educação, o primeiro presidente foi 

o Zeferino Vaz. Então, ele foi incumbido de organizar e estruturar esses institutos 

isolados; Zeferino Vaz cria a Unicamp em 1966 e depois, em 1976, nós temos a 

constituição da Unesp. Ou seja, a Unesp veio da agremiação de 14 institutos isolados 

naquele momento. Então, observa que a origem dessas universidades é bem diferente – 

próximo. 

E hoje nós temos, esse é sistema. Então, em vermelho é Unicamp, em verde são 

os principais campi da USP e depois os 24 campi da Unesp. Se vocês observarem de 

Bauru para o oeste do estado de São Paulo, praticamente só tem Unesp. E – volta só mais 

um – o que é importante que eu já comentei: essas três universidades correspondem a 

1,5% das universidades que produzem e fazem pesquisa neste País – eu estou utilizando 

aqui os dados do RUF, e nesse... é em torno de 200 – 1,5% dá conta de 35% da produção 

do País. Observa-se que é um sistema... Eu acho que os deputados trabalharam muito 

bem, os governadores, e nós temos hoje esses siste... E é claro, toda a equipe acadêmica 

e os gestores das universidades para manter isso vivo, não só para a população do estado 

de São Paulo, mas para todos que queiram participar e estudar nesse complexo de 

educação superior. 

Então, rapidamente, só para mostrar o que eu já falei, a questão da origem da 

expansão e da conquista da excelência, isso é muito importante na Unesp, que é a que eu 

estou reitor. Então ela foi constituída, como eu falei, no próximo slide, ela surge dessa 

forma. Nós tínhamos ainda 13, 14, 14 em 13 cidades e precisaria dar um rumo. O 
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governador da época decide alinhavar tudo isso e virar uma universidade. Observe que a 

Unesp já cumpria um papel de estar praticamente em todas as regiões do estado de São 

Paulo, com exceção da região do Vale do Ribeira, por exemplo, que sem dúvida é uma 

região com IDH baixo, é uma região que merece ter o mesmo tratamento dos paulistas 

nas diversas regiões do estado de São Paulo. Então, a Unesp só não estava lá. 

Naquele exato momento foi criado o campus de Ilha Solteira, com tanto que até 

hoje a sede oficial da Unesp seria em Ilha Solteira, nunca funcionou, mas o palanque 

oficial do governador à época, que era Paulo Egydio Martins, não é? Paulo Egydio 

Martins fez a criação da Unesp em um palanque na cidade de Ilha Solteira. No momento 

da conquista da autonomia, é aqui que eu sempre reforço isso, em 1989, a Unesp acabou 

encampando o campus de Bauru – a faculdade de Bauru era uma faculdade privada – e 

parte de Presidente Prudente, o Imesp e ficou com a menor cota-parte. 

Isso é algo que daria um pouco do trabalho se eu estivesse reitor naquela época, 

porque nós trouxemos 7.500 alunos da noite para o dia. De 1988 para 1989 entraram 

7.500 alunos na Universidade. Mas tudo bem, essa expansão foi importante, ela ajudou 

na constituição da autonomia universitária, isso vai ficar claro em outro slide, mas eu vou 

falar dessa expansão muito aqui. Essa expansão, e eu estou agora dentro do século XXI, 

essa expansão foi uma expansão um pouco exagerada. E é aí que vem sempre a discussão 

da autonomia, até onde ela vai, até onde os deputados não interferem na autonomia? 

E prefeitos e muitos interferiram na constituição desses oito campi novos, com 35 

cursos de graduação e, nem bem estavam saindo dessa expansão, em 2013 nós criamos o 

campus de São João da Boa Vista, que ele é o recém-constituído, observa que ainda está 

em construção, mas já gastamos muitos milhões nesse campus de São João da Boa Vista, 

e a Unesp sempre atendendo e procurando atender por duas razões: primeiro porque o 

povo merece, a população que paga os impostos merece ter esses campi, ter mais a 

disponibilidade... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só um minuto, eu não quero interrompê-

lo, mas de 1989 até 2013... Em 1989 foi a encampação de Bauru, não é? O governo... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Do governo Quércia, salvo engano. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós tivemos nove campi novos... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E depois de 1989 a 2013 quais foram os 

outros que foram sendo encampados? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós não tivemos encampação, nós 

temos criação. Nós tivemos nove campi novos, que são esses aí, os verdes e o amarelo. 

Então, São João da Boa Vista, Registro, São Vicente, Sorocaba, Itapeva, Ourinhos, Tupã, 

Dracena e Rosana e 50 cursos de graduação. Isso foi demais, deputado, mas a Unesp, não 

podemos dizer, porque o reitor à época poderia dizer “não”, e sua equipe, tudo isso foi 

votado internamente, mas sem dúvida tinha interferências. Foi escapar uma possibilidade 

de fechamento do campus de Registro que o Samuel Moreira foi lá na minha sala, porque 

ele era prefeito de Registro na época do processo de expansão. 

Então, essas... Observa só um dado importante: hoje nós temos um milhão de 

metros quadrados, imagina administrar essa Universidade daqui de São Paulo, e fazendas 

que dão mais de cinco mil hectares de fazenda, nós temos fazendas até no Mato Grosso 

do Sul. Eu sempre tenho um problema até com o governador do lado de lá, que está 

querendo pegar as nossas terras. Então é um... Você dá um trabalho... Agora que nós 

temos uma área superprodutiva, ele quer transformar aquela região em um distrito 

industrial da cidade de Selvíria, mas isso está sob controle. 

Então, aqui está a expansão. Eu vou falar primeiro das curvas das barras azuis e 

depois das vermelhas. Observem: essa primeira década foi o surgimento da Unesp. Olha 

a expansão que eu comentei, a encampação... A encampação – eu consigo apontar? –, 

observa a encampação de Bauru aqui nessa curva – é melhor você apontar para mim –, 

ou seja, foram 7.500 e a Unesp ficou com o menor índice, 1,94 do ICMS, era o menor. 

Isso foi corrigido em 1992, eu não apontei aí para não poluir, e o Mário Covas mantém a 

Unesp em segundo lugar. Então, hoje nós temos, dos 9,57%, a USP fica em torno de 5%, 

a Unesp fica com 2,34%, a Unicamp fica com 2,19%, e vocês viram as dimensões dessas 

três universidades. 

E aí, nem bem.... Mas esse cor-de-rosa é o período... É o período da conquista da 

autonomia, essa década; mas observa, já no século XXI, a expansão, deputada, aí onde 

está sendo apontado oito cursos e 35... Oito campi e 35 cursos e nem bem estávamos em 

platô, entra 2013 com mais 11 cursos de engenharia e o campus de São João da Boa Vista, 

bastante volumoso. Próximo. 
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E esse gráfico é bastante interessante, porque lá em 1947 o governador idealiza a 

interiorização. Isso mostra... O tamanho do círculo é o número de alunos que nós temos 

nesses campi; em verde são alunos do próprio Município; vermelho, alunos de outros 

estados; e o azul, alunos que vieram de outras regiões, principalmente da Grande São 

Paulo. Ou seja, então nós temos aí uma grande diáspora: a diáspora dos alunos da metade 

da população que está aqui na região de São Paulo indo para o interior do estado de São 

Paulo. Então, esse papel a Unesp cumpriu e continua cumprindo, presidente. Vocês 

podem interromper se quiserem já fazer... Eu não sei como funciona a Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Normalmente... Pode 

fazer e depois, a gente está anotando as perguntas, você responde no final. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, quem traz a pesquisa é a 

pós-graduação. Então, nas barras vermelhas dá para observar que na primeira década – 

para cá, Carlinhos – a Unesp era muito mais voltada para o ensino de graduação, mas, a 

partir da autonomia, observa como o sistema de pós cresce. E ele se estabiliza, ele não cai 

no mesmo engodo, porque a pós-graduação ela não tem muito apelo político. Ou seja, ela 

é importantíssima para o País, mas não tem o apelo de levar uma unidade para o seu 

Município. 

A pós-graduação cresceu, se estabilizou – agora, recentemente, com os mestrados 

profissionais, nós tivemos um pico, mas, desde o início da gestão eu falei: “Vocês não me 

criem mais programa de pós-graduação. Isso tem que ser muito bem pensado”. E, observa, 

em 1989 nós tivemos 35 teses de doutorado defendidas; no ano passado, quase 1.300 

teses, ou seja, um crescimento de mais de 3.600% na pós-graduação. 

E aí a pesquisa, claro, eu tenho um sistema de pós crescente, a pesquisa aumenta. 

Então, novamente, em 1989 nós publicamos 157 artigos, e isso, realmente, a Unesp 

daquela primeira década é muito diferente da Unesp de excelência, quase cinco mil 

artigos e um aumento na produção de quase três mil vezes. Isso é ímpar. O próximo, a 

qualidade. Este é o impacto. Isso é algo que está debatido muito nesta Casa, temos que 

melhorar o impacto, sim, com certeza, não só o impacto científico, mas o impacto social, 

impacto econômico, aqui há o impacto científico, mas mesmo assim, nesse período nós 

saímos de 0,4 e vamos a 0,8, a média... a média mundial é 1. Ou seja... Agora, se eu separo 

ali por área, o Instituto de Física Teórica da Unesp produz impacto de 1/5, 50% acima da 
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média mundial. Eu estou falando aqui de impacto médio. Então, crescemos mais de 120% 

na qualidade também, presidente. 

Próximo. E aqui... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Reitor, esse impacto ao qual o senhor se 

refere ele é na medida em que há uma correlação da produção científica... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E o quanto que ela é... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - ... Com o alcance dela na população. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso. Esse é o impacto científico 

que eu estou medindo aqui, mas nós precisamos avançar muito, deputada, e... O ex-reitor 

da USP, Jacques Marcovitch, ele tem um projeto de políticas públicas, onde as três 

universidades estão trabalhando na direção de buscar indicadores de impactos, quer seja 

de impacto social, que eu acho que é importante... Para o desenvolvimento regional, tudo 

isso é muito importante. É claro que a Unesp precisa contribuir, porque ela faz muito 

disso nas regiões do estado de São Paulo. 

 A partir... Todos os slides que vocês observarem essa estrela é para responder a 

última pergunta da Comissão, tá? Então, nós tivemos esse cuidado. Qual era a última 

pergunta? A última pergunta aí... A última pergunta era... Só para eu reportar aqui. A 

quinta pergunta era: considerando o perfil do magnífico reitor – que não existe mais não 

é?, derrubaram o magnífico, o atual presidente –, o que é considerado de mudanças na 

gestão? Citar as principais mudanças e os impactos na gestão da Unesp. 

Essa é a que eu destaco primeiro: a internacionalização precisa ser feita de uma 

forma estratégica, não é o que foi feito com o Ciências sem Fronteiras, gastando 13 

bilhões de reais para mandar alunos para qualquer universidade do mundo sem ter 

referência. Gastamos dinheiro dos brasileiros. A pesquisa, ela... A internacionalização, 

ela nasce na pesquisa. Ela nasce de você ter um parceiro no exterior e você mandar os 

seus alunos para aquele lugar, que vai receber os seus alunos, e tem um compromisso 

daquela outra universidade no processo formativo dos nossos alunos. 

Então, esse foi um trabalho que nós fizemos aí com... A Capes hoje lançou um 

novo programa para substituir o Ciências sem Fronteiras, nós conseguimos, assim, o 

segundo o valor, só perdemos para o valor da Universidade de São Paulo, e a ideia é 
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aumentar a nossa produção com estrangeiros, porque, quando a autoria do artigo você 

publica com estrangeiros, já está demonstrado que o impacto aumenta muito. Então, nós 

temos isso com vários... Então, atuando de forma estratégica, e hoje nós temos o nosso 

plano, só vai para o exterior sabendo exatamente para onde eles estão indo e qual é o 

compromisso de termos ali uma pesquisa muito mais arrojada, para ela ter um impacto 

científico muito maior. Acho que esse é o primeiro destaque. Já temos hoje em torno de 

37%, ou seja, já subimos de 33% para 37%. Eu acho que 40% é um número bom! Pelo 

menos na literatura, 35%, 40% já é um número bom de parceria com o exterior. 

Agora, esse é o primeiro problema: expandir. A expansão não vai sempre na 

mesma direção que a excelência. Então, para você expandir e manter a excelência, você 

precisa de planejamento. E é claro que a expansão do século XXI traz as simetrias 

novamente no seio da Unesp. Nós levamos tantos anos, até o final do século passado, para 

buscar um equilíbrio de quantidade e qualidade e, nessa expansão agora, nós temos 

unidades que ainda, volta lá no começo da Unesp: unidades praticamente de ensino, mas 

as mais antigas são todas ensino e pesquisa, com certeza. 

Então, mostra isso, é um dado. Esse dado, acho que foi até no dia que você visitou, 

estava nascendo esse dado, ainda tinha errinhos, agora não tem mais erros. O que é isso 

aqui? É uma forma aproximada de ter o custo do aluno. Então nós pegamos, praticamente, 

folha de pagamento dos ativos, quanto que vai de custeio, porque nós mandamos para as 

unidades dividido pelo número de alunos, e o que se observa? O quadradinho que vai de 

branco, crescendo em tamanho até preto, é o número de alunos crescendo, certo? Em 

todos esses campi. E os círculos que – só os coloridos –, os círculos que vão de um 

amarelo-claro, amarelo-ouro, até vermelho, é o custo. 

Então, presta atenção, é isso aqui que precisa ficar claro para os deputados. Criar 

uma estrutura nova... Olha quem está com amarelo, quadradinho pequeno e amarelo-ouro. 

Praticamente os campi que foram criados, porque você precisa começar em uma estrutura 

de prédio, de recursos humanos, para dar vida naquela unidade, só que ela tem 

pouquíssimos alunos, e aí, com certeza, o custo aumenta. 

Observem, vamos pegar aí Registro ou qualquer uma delas – volta –, talvez lá a 

da região do deputado aqui... Dracena! Dracena, também está com amarelo-ouro. Tupã já 

está com amarelo-claro. Agora, observem a minha unidade, o Instituto de Química – 

Carlinhos, aí, vai para lá, não é? Você também é de Araraquara, você está perto de Bauru 

– são esses dois quadrados com bolinhas amarelas. Essa é a Farmácia, a Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Araraquara, e o Instituto de Química, que são unidades 
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antigas, produzem grande quantidade de ciência, mas o custo-aluno é o mesmo. Então, 

tem algo aí, estranho, tem algo que precisa ser debatido no momento de se propor a 

expansão do ensino no estado de São Paulo. 

 O próximo – esse gráfico eu achei interessante. Como que a nossa administração 

está procurando resolver esses problemas para administrar essa Universidade? Nós temos 

uma proposta, deputado, e recebe a estrelinha. Nós gostaríamos sim de ter... De 37 centros 

administrativos, nós gostaríamos reduzir para 12 regionais e centros de serviços 

compartilhados. A proposta é esta: de acordo com as cores, nós iríamos unir essas 

unidades, e reduzindo os números de RHs, materiais, seção de materiais, todas as seções 

que nós temos. Claro que isso teve um embate muito grande. Finalmente, depois de dois 

anos e meio, eu percebo que as unidades estão entendendo que é uma forma sair... de sair 

daquela realidade e buscar se deslocar. Esse é um trabalho muito grande, por isso ele 

recebeu a estrela amarela. Bauru... Botucatu, por exemplo tem cinco centros – volta – 

Bauru... Botucatu, desculpa, tem cinco centros separados, agora nós já estamos juntando 

em um e assim por diante. Isso é algo óbvio, mas é algo que tem uma resistência 

corporativa muito grande. 

Próximo. E esse aqui é um outro movimento gigantesco na Universidade, mas 

acadêmico. Nós temos 193 departamentos, então nós temos uma fragmentação e 

assimetria, por isso que tem aí diversos tamanhos irregulares. Então nós estamos com um 

processo agora de tratar departamentos mais uniformes e fazermos avaliação a partir 

desses departamentos, e aí nós podemos comparar departamentos com departamentos. 

Departamento de Educação em tal unidade com Departamento de Educação da outra 

unidade. Então eu vejo um avanço muito grande na questão do acompanhamento do 

trabalho acadêmico desses professores no seio de uma universidade multicampus, como 

é a Unesp; extremamente multicampus, porque a USP... As três são multicampos, mas os 

24 aí; é um tamanho bastante violento. 

Eu não posso deixar de falar dessa questão, porque as três estão contribuindo com 

o Governo, mas a Unesp contribuiu desde que o governador Alckmin propôs a questão 

das cotas para egressos de escola pública e foi nesse exato momento, 2012, que o STF 

estava aprovando as cotas raciais, a constitucionalidade das cotas raciais. Então, a Unesp, 

de 2013 a 2018 – nós fizemos em cinco anos –, nós trouxemos 50% de todas as vagas, 

inclusive do curso de medicina de Botucatu – que a concorrência é acima de 300, nós 

veremos daqui a pouco –, 50%. Das 90 vagas que vão para medicina de Botucatu, 45 são 

para egressos de escola pública, com componente de 35% de pretos, pardos e indígenas. 
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Havia um mito de que os alunos iriam enfraquecer o curso, mas vamos soltar 

agora, a publicação já está quase pronta, não teve alteração, porque a diferença está... Ser 

médico, ao entrar em um curso dessa natureza, a pessoa sabe que ela vai ter uma inserção 

em um mercado diferenciado. Então, esse é um debate bastante importante. Eu fico feliz 

de estarmos conseguindo depois de seis anos – não é? Porque já estamos em 2019 – ter 

dados para mostrar que a evasão não tem correlação com o sistema de inclusão. Vai ser 

importante para refletir inclusive o Ensino Médio, Fundamental e Médio... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Todos os cursos são meio a meio? Todos 

os cursos? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Todos. É mais ou menos assim: o 

vestibular é o mesmo, o vestibular é o mesmo, não tem diferença nenhuma na qualidade; 

a lista é composta vendo se a pessoa se autodeclarou, é claro, isso é conferido e nós já 

expulsamos vários alunos por causa da questão do... Da questão... Principalmente por 

causa da questão de cor de pele. Então, nos pardos: nos pardos nós tivemos 29 expulsões 

no ano passado de alunos que se autodeclararam pardos e a nossa comissão de 

averiguação – isso também precisa pôr um asterisco lá no nosso relatório –, isso não havia 

na Universidade, então eles foram eliminados. Claro, tem juiz que tenta devolver, mas 

nós temos... Isso traz trabalho para a assessoria jurídica, é claro. Então, eu gosto de falar 

disso, não é o tema principal daqui, mas eu gosto de mostrar esses dados. 

Observem: em cinco anos temos 55% de egressos de escola pública deste Estado 

e aí se dilui os 17% de pretos, pardos e indígenas. Há um custo! Isso tem custo, gente. 

Porque o aluno que sai daqui de São Paulo e vai para Rosana, são 800, 900 quilômetros. 

É que a região nossa – não é Ed Thomas? – é a região de Presidente Prudente, você tem 

que morar, você tem que comer e o que está acontecendo? Se eu não tenho – próximo 

slide –, se eu não tenho uma política de permanência estudantil, ele evade, não porque ele 

não está acompanhando os cursos, ele evade porque ele não está conseguindo se 

alimentar. 

Então, nesse período subimos para 62 milhões/ano em três programas de políticas: 

o auxílio socioeconômico, em verde; moradia, em roxo; e restaurante universitário, em 

azul, sem nenhuma suplementação do Governo do Estado. Então aqui eu peço para os 

deputados, talvez naquela época haveria a constituição de um fundo garantidor para esses 
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jovens com vulnerabilidade socioeconômica, quem sabe, retomar aqui na Casa esse 

Projeto que nunca foi para a frente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Está muito pequeno, não dá... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pode ficar, a apresentação eu deixo 

com o presidente da Mesa. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quanto que está ali? É 500? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Onde? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Aí, onde você está com... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - 62 milhões. As três barras. Isso é 

20 ou 25... Entre 20 e 25% do custeio da Unesp, que nós estamos estrangulando. Então, 

observa que essa história da CPI, de que é má gestão, não! Aqui já está mostrando 25% 

de estrangulamento, vindo para não deixar esses jovens carentes evadirem da 

Universidade. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor me permite, professor, 

não é uma pergunta, mas um raciocínio, só isso, só para eu não me perder lá na frente, 

mas, ao mesmo tempo que há esse gasto ou esse investimento, que eu considero 

investimento... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Investimento é melhor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Esse investimento do auxílio-

moradia, da alimentação, também vamos combinar que lá, localmente, vai gerar mais 

ICMS, vai ter uma cadeia de empregos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ah, com certeza. Isso que nós 

gostaríamos... Talvez, não temos como mensurar, mas talvez, quem sabe um dia, a gente 
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consiga mensurar. Eu vou passar por... Mais ou menos, um slide que toca nisso, 

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu entendi o raciocínio. Próximo. 

Aqui, olha, esses slides são novos, deputada, não tinha na CPI. Eu gostaria muito de 

passar, porque dá para entender o que que as universidades estão enfrentando. Próximo. 

Esse é o modelo de financiamento público ímpar, só tem aqui no estado de São Paulo, no 

mundo inteiro não existe um modelo como esse. O Estado manda recursos para a 

Universidade através da LOA que vocês aprovam, certo? Que no caso são 9,57% do 

ICMS, 2,34 para a Unesp. A Unesp faz as suas atividades e faz isso que a Professora 

Bebel estava dizendo, ela... Por isso que é um investimento, ela transfere o conhecimento, 

ela gera desenvolvimento social, ela gera novos negócios, ainda mais agora com o avanço, 

startups, outros empregos, muito mais empregos e desenvolvimento regional. E isso se 

converte em ICMS, que volta para os cofres do Estado. Isso é um círculo bastante 

interessante. 

Agora, presta atenção, vai cair aquele cifrão. Vamos falar no momento da crise, 

então é o próximo... Esse modelo tem 30 anos. No momento da crise conjuntural, que é a 

queda na arrecadação do ICMS, o que a Universidade faz? – Volta um, Carlinhos, que eu 

esqueci de mostrar ali o... a reserva financeira. – Então, em um momento de crescimento 

econômico, a Universidade consegue fazer um estoque. Quando passa – e é isso que a 

CPI não está entendendo nas quedas dos recursos –, quando vem a crise – esse slide acho 

que vai facilitar lá –, o que a Universidade faz? Ela precisa pegar as reservas financeiras 

para continuar, porque isso aqui não é uma linha de produção, não é uma fábrica. Eu não 

posso demitir funcionários, eu não posso parar com essa linha de produção, eu tenho o 

que? Alunos se formando. Então, é claro que eu tenho que utilizar o que eu reservei fora 

da crise. 

Então, infelizmente, essa crise atual está se arrastando por muito tempo. E o pior 

de tudo é isto: hoje nós vivemos uma junção de crise conjuntural com uma crise estrutural, 

que aí o País inteiro está sofrendo. Observe o que está acontecendo: quando entra – ou 

seja, já caiu o tamanho do cifrão –, imediatamente você perde para manter a folha dos 

inativos, porque a folha dos aposentados continua nas três estaduais paulistas. Observa: 

em 1989, correspondia a 7% do ICMS, hoje corresponde a 38% do ICMS que vai, aqui 
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no caso da Unesp. Então, é isso que está... é claro que é muito mais fácil construir uma 

narrativa dizendo que a gestão não está sendo bem feita, mas nós vamos mostrar, 

continuaremos mostrando... A Bebel está lá, a professora Bebel... 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O que é 38 que o senhor falou? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - De tudo o que dos 2,34%... 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A Previdência. 

 

 O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - ... que vai do ICMS, 38% desse 

valor vai... 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vai para cobrir os inativos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso. O próximo... E aí esvazia o 

cofre, que é o que nós estamos vivendo hoje. O próximo. Aqui, hoje, nós felizmente 

derrubamos para 90% no final do ano passado o comprometimento com folha, sendo 52% 

e 38%. Cada vez mais... O ano que vem, em termos de número de servidores, já está 

empatado entre os ativos e aposentados. Isso é um problema estrutural que reitor nenhum 

da conta. Isso envolve a Alesp e envolve o Governo do Estado de São Paulo. 

E o perverso, olha esse dado: 38% vai para pagar a folha de aposentados. Desses 

38% – esse dado que é a morte para mim, observe o próximo –, 29% vai para cobrir a 

insuficiência da lógica previdenciária de que o ativo financia o aposentado, que é a 

insuficiência financeira. No ano passado a Unesp precisou colocar 700 milhões de seus 

cofres para cobrir o descompasso entre contribuição previdenciária e benefício 

previdenciário. Isso realmente é um problema estrutural severo, não só da Unesp, das três, 

do Estado e do País. 

Próximo slide. E o que nós estamos fazendo para encontrar o equilíbrio? Sair do 

desequilíbrio? Próximo. Eu gosto desse gráfico aqui, porque, claro, todo mundo aqui 

conhece: de 2003 a 2013 o ICMS só cresceu e depois ele entrou em queda, e é aí que nós 

entramos bem ali na queda, em 2017, no finalzinho dessa queda que nós entramos na 

administração. Próximo slide. Olha aquela curva de crescimento de alunos, enquanto ela 

estava acompanhando a tendência de crescimento do ICMS, tranquilo, mas olha a queda. 
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E é aí que eu estou dizendo: não é uma linha de produção. Nós temos todos esses 50 mil 

alunos para serem formados dentro da Universidade. 

E é isso que eu vejo, aqui é a... a curva preta é o ICMS. As barras representam as 

três principais despesas: folha de pagamento, azul; custeio, em vermelho; investimento, 

em verde. A nossa gestão é que está nesse box de 2017 para cá. Observa para cá... E o 

cofre? O cofre é a curva pontilhada. Então, olha como o modelo é interessante, quando 

perdeu-se o controle e o ICMS não estava dando mais conta de pagar nem a folha de 

pagamento, chegamos ali em 2016, eu acho que com  101 – 2016, Carlinhos, 2016... a 

última, a última... isso –, observa que o azul passou acima da reta... a curva preta. O que 

é isso? Folha de pagamento acima. Houve um descontrole e o cofre foi esgotado. Para 

quê? Para pagar aquela diferença que nós não tínhamos do ICMS. E é aí que houve essa 

queda brusca e de lá para cá nós só estamos tolhendo o problema, mas finalmente – 

próximo slide – conseguimos encostar a curva verde e a azul, elas se encostaram. 

O que representa isso? Despesa, em vermelho, e receita, em azul. Chamamos de 

equilíbrio aparente por quê? Porque nós deixamos de contratar muita gente. Agora, com 

a reforma da Previdência, muita gente está indo embora. Por isso que ainda está em 

aparente. Mas já enxergamos que empatamos a receita com a despesa, isso nas três 

estaduais paulistas, com certeza. 

E o equilíbrio. Isso daqui que é importante. Hoje, comprometemos com pessoal, 

hoje, na média de hoje, 88%, e devemos chegar no final do ano com 86% de 

comprometimento. Claro que todo mundo lembra do decreto agora que dizia “recomenda-

se 75%”. Mas nós nunca fomos apontados nem para o Tribunal de Contas nem nada. E 

75% também não daria conta, porque a folha dos inativos, a folha ficou conosco. Então, 

seria impossível manter 75%. E aí vem a parte nova, isso aqui é uma parte bem 

remodelada em relação ao da CPI, que é aquilo que sou defensor, que não devemos abrir 

mão do 9,57%, tudo bem deputados? Mas, eu acho que pode ter um esforço, e nós 

fazemos esse esforço, e as três estão fazendo esse esforço, na diversificação de receitas.  

Próximo. Isso não tem estrelinha porque a Unesp já fazia muito bem. Nós 

arrecadamos, nesses anos, no último ano 242 milhões com prestação de serviços. É claro 

que isso custeou a Universidade, contribuiu para custear a Universidade. Agora, o 

próximo é novo: ampliar a parceria com o setor privado. Desde a emenda constitucional 

85, de 2015, nós já temos o artigo 219-A na Constituição, que diz que o privado e o 

público podem estabelecer parcerias em qualquer das esferas do público, compartilhando 
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seres humanos, ou recursos humanos, eu não gosto muito de... compartilhando pessoas 

especializadas e capacidade instalada. 

Nós fizemos lá no primeiro ano de gestão em que eu presido o Cruesp, nós fizemos 

esse diálogo com o Tribunal de Contas, porque não adianta tudo o que o Marco Legal 

possibilita se depois do Tribunal de Contas vai apontar na prestação de contas do reitor. 

Então, nós começamos a fazer esse diálogo, eu volto à presidência do Cruesp no ano que 

vem e pretendo ir atrás de um novo diálogo com o Tribunal de Contas. Já fizemos a 

adequação de legislação interna e já avançamos doutorado acadêmico para inovação, que 

está surgindo, já fizemos... O que é esse doutorado acadêmico? A ideia é que um aluno, 

um aluno de doutorado, desenvolva, buscando resolver o problema que está emperrando 

ou que está com problema dentro de uma indústria. Isso não é importante? Claro que é 

importante, porque, se eu resolvo esse problema, eu gero emprego, eu gero receita e 

gerando receita eu gero ICMS e o ICMS volta para alimentar essa estrutura que o estado 

de São Paulo tem. 

Aqui são as dez empresas – só conseguimos dez –, isso é bolsa do CNPq. Agora 

tem um problema, como está o CNPq, mas eu tenho certeza que o estado de São Paulo 

encontrará uma solução, caso aconteça o que nós não queremos que aconteça. Próximo. 

E as tecnologias, eu vou pensar algumas, presidente. Esse fármaco – porque isso aqui já 

está sendo transferido para o setor produtivo –, esse selante de fibrina para curar feridas 

crônicas a partir de um veneno de cobra, vocês já devem ter ouvido falar; prótese a partir 

de bambu e resina de mamona; esse soro contra picada de abelha, também é muito 

importante; pomada também para a cicatrização de feridas crônicas para pacientes com 

diabetes, que quando você tem a ferida, muitos idosos têm essas feridas, e você precisa 

ajudar. Então, a sociedade sabe que isso existe, o problema é a narrativa que tem sido 

construída para desconstruir aquilo que o povo de São Paulo tem recebido das três 

estaduais paulistas, tendo a Fapesp como, sem dúvida, a fornecedora dos recursos para 

pesquisa principal. 

Tecnologias internacionais: desenvolvimento de biossensores, com Oxford; 

desenvolvimento de sensor para gás tóxico, com o MIT; com a Universidade de Genebra, 

fármacos para tratamento de diabetes, ou seja, nós... Essas são as parcerias internacionais 

que eu pincei, que já têm produto em desenvolvimento. Publicamos... Observa que isso 

daqui é uma apresentação do professor Brito, da Fapesp, comparando que as 

universidades brasileiras também fazem muito bem de publicar com as empresas. A 

Unesp – é por isso que eu tenho me esforçado muito para aumentar essa barra da Unesp 
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– tem 2% ainda da sua produção, enquanto a USP está nessa tabela com 3%, a Unicamp 

também. Então, nós precisamos aumentar aí. O ITA é o que tem mais, com 4,5% vamos 

dizer. 

Essas são as empresas com quem nós mais publicamos, temos 400 artigos nesse 

período produzidos com essas empresas. É claro que muitos estão relacionados à 

agronomia, porque nós temos um foco grande na agronomia, nós temos cinco agronomias 

na Unesp. Próximo. Isso é novo, também mereceu uma estrelinha: hoje nós temos o que? 

Além de ter crescido muito nas patentes e tudo o mais, hoje nós temos uma vitrine 

tecnológica. Toda a tecnologia nova vai para essa vitrine e periodicamente nós 

disponibilizamos para os investidores e para o setor empresarial, recebemos, para ver se 

eles não querem transferir essa tecnologia para o setor produtivo. Chama-se Vitrine 

Tecnológica, temos vários outros produtos. 

E, uma conquista ímpar, nós conseguimos levar um ecossistema de inovação – 

porque, como a Unesp está em 24 municípios – para todos os municípios. Isso não era 

estruturado. Então, já tínhamos alguns parques tecnológicos? Sim, com certeza, São José 

dos Campos, Botucatu, Ribeirão Preto, mas agora, além de nos integrarmos com esses 

parques, nós estamos levando empresas juniores, ambiente de inovação, startups, 

empresas filhas, e é isso que o estado de São Paulo precisa, continuar fazendo isso. 

Próximo. 

E o último bloco, que eu acredito muito, o País, o Brasil, ele não tende muito à 

filantropia, mas ele prefere doar para universidades americanas. Então, isso está 

regulamentado no País hoje, 2017, tanto a questão da doação, 2019, com os fundos 

patrimoniais. Isso é tudo decisão recente. O Parceiro Unesp, que foi inaugurado 

oficialmente com esse doador – isso é Conselho Universitário da semana passada –, esse 

doador é pai de uma aluna – que não quis identificar a aluna, nós sabemos onde é – que 

foi matricular filha e, observando as dificuldades, ele procurou a universidade e falou: 

“Quero dar X reais...”, uma quantidade bastante significativa, “... pelos anos que a minha 

filha estudar na Unesp”. 

Então, isso é filantropia! Nós o convidamos para ele fazer um comunicado oficial 

e o registro da doação na semana passada e isso está muito conectado com o nosso portal 

Alumni, que nós estamos... Já temos integrados, dos nossos 160 mil ex-alunos, nós já 

temos mais de 20 mil na plataforma, e agora nós temos uma ação dessa aproximação, é 

claro, buscar doações dentro dos nossos alumnis é um caminho. E último aqui, que é o 
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fundo patrimonial. Seja fundo patrimonial... Bruna Furlan trabalhou muito com esse 

projeto, a Ana Amélia, no Senado. 

Precisou pegar fogo no Museu Nacional para que um decreto fosse baixado e aí, 

sim, esses projetos de leis saíssem de projetos de leis e virassem um Projeto. E hoje o 

fundo patrimonial, infelizmente, com o quê? Com veto na isenção fiscal. Eu acho que 

isso tem que ser derrubado, tem que ser refeito urgentemente, porque já não temos o 

hábito de fazer a filantropia, e ainda não ter a isenção fiscal, dificilmente nós vamos 

acelerar a constituição desses fundos. E esse... Do parceiro você pode usar o dinheiro de 

imediato, o fundo patrimônio você só pode começar a planejar o investimento depois de 

cinco milhões. Então, isso daqui é para o futuro.  

Eu espero que um reitor da Unesp no futuro não passe o que nós estamos passando 

nesses dois anos e meio. Foi aprovado, muita resistência no debate, mas tivemos 

autorização para constituí-lo – não ia perder o meu tempo, não é? –, tendo a aprovação, 

os conselheiros, válido o fundo, o ano que vem ou no final deste ano a gente constitui o 

nosso fundo patrimonial. E aí tem que ser doações robustas. 

Estou finalizando com a parte... Tenho três perguntas para responder ainda. Então, 

graduação os alunos continuam, esse é o nosso número. O número importante aqui é – 

está no próximo, Carlinhos – de 2014 para cá nós tínhamos 35% de conceitos 4 e 5, hoje 

nós temos 62% de Enade 4 e 5, que são as notas mais altas, porque nós estamos 

estimulando isso – volta –, esse tipo de atividade nos alunos. Esse é o grupo que nós 

temos em Guaratinguetá, eles tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, onde foram 

premiados com esse novo aeromodelo no curso de engenharia mecânica, envolve 

mecânica, elétrica. Isso nós temos estimulado na Universidade como um todo, porque 

acredito muito nisso. 

E aqui as coisas novas para modificar o ensino. Nós temos essa rede, nós temos 

dois grandes centros: a televisão Unesp, que fica em Bauru, e o Núcleo de Ensino a 

Distância, que fica aqui em São Paulo, no prédio do Ipiranga, e nós constituímos esse 

instituto. Esse instituto pretende tirar o mito... Porque às vezes nós damos uma aula tão 

bem que, se tivesse gravado, seria muito melhor para o aluno do que pegar aquele mesmo 

dia onde você não está bem preparado para dar aula. Então, nós vamos criar uma rede em 

todas as bibliotecas, onde os professores e os alunos de pós-graduação tenham acesso às 

tecnologias digitais. Nós temos estrutura para isso, gostaria de ter mais dinheiro para 

colocar em todas as bibliotecas um miniestúdio de gravação. 
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E esse, esse é o que tem de mais novo, esse nós fomos buscar em uma parceria 

com a Universidade Estadual de Nova York – a estadual, não é? A SUNY, State 

University of New York – e nós criamos o nosso próprio, que se chama Brazilian Virtual 

Exchange, ou seja, isso daqui não é EAD, isso daqui é: alunos de uma disciplina na Unesp 

interagem com um aluno dessa disciplina nessas universidades. Nós temos aí quase uma 

dúzia e o que acontece? Esses professores dão as mesmas atividades e os alunos interagem 

via Skype, via plataforma... Redes sociais e assim por diante. Estamos tendo muito 

sucesso com o BraVE e eu espero evoluir isso. Então, temos nos Estados Unidos, 

Inglaterra, França, vários países do mundo. 

Cursos mais procurados: a Comissão perguntou... Eu acho que aqui tem... São 

duas perguntas capciosas da Comissão, que são: cursos ociosos, cursos mais concorridos 

dos campi da Universidade. Então, esses são os mais procurados. Esses são os 30 cursos 

mais procurados, as 30 opções de entrada. Então, é claro, partindo do 307 – isso aqui é 

candidato/vaga do vestibular do ano passado para os alunos que entraram –, nós vamos 

com 307 da medicina... Os 30 mais procurados vão até 14 por vaga. Quando eu olho aqui, 

Professora Bebel, eu só vejo um, que nem é licenciatura, que é o curso de Artes Visuais 

daqui do Instituto de Artes, que é um bacharelado misturado com licenciatura. Isso está 

passando uma mensagem muito importante: nenhum dos mais procurados estão 

relacionados com a formação dos nossos professores que vão atuar na rede Fundamental 

e Média. 

Eu falei isso já no Conselho Estadual de Educação, os menos procurados, 

presidente, porque é um exercício difícil. Estão aqui. Quando eu olho nos 30 menos 

procurados, eu encontro quatro bacharelados e bacharelado novos e com áreas um pouco 

estranhas, o resto é tudo licenciatura. Ou seja, o Estado investe – nós temos mais de 50 

licenciaturas, falei isso lá no Conselho, porque o Conselho fez também uma reunião como 

essa, ele inaugurou esse tipo de reunião, que também acho importante –, investe nas três, 

recursos para formar bem professores, os professores não alimentam majoritariamente a 

rede do Estado, sendo que as particulares, os egressos da licenciatura das particulares que 

alimentam a rede Fundamental e Médio. Tem alguma coisa estranha aí que precisaria ser 

concertada. 

Enquanto isso, nós continuamos formando, mas, é claro, ninguém quer... Os 

alunos não querem, não buscam ... Olha aí, um – aqui é o menor – 1,2 – eu nem estou 

enxergando lá qual curso é, mas é uma licenciatura, está ruim, mas no material estará 
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tudo. E aí tabulamos para ficar mais fácil e tabular não está aí, está na apresentação, na 

apresentação que eu vou deixar. 

E aí está a verdade, ou seja, você vai pegar, vamos pegar de um a cinco, claro, isso 

tem razões, não é? As federais aumentaram em número, surgiram os Institutos Federais, 

você tem o Fies, você tem toda uma questão para a Unesp que é significativa. Já temos 

estudado, o aluno ele prefere, como ele vai gastar muito para mudar, muitas vezes, ele 

prefere ficar na Grande São Paulo e, uma que aprece muito, “eu não quero ser professor, 

porque, sem dúvida, eu vou entrar em uma rede estadual e vou ganhar o quê?”. A Bebel 

deve ter os valores aí...  2.600 reais? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É... 2.550 reais por 40 horas. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - 2.500 reais por 40 horas, a semana 

inteira dando aula para os nossos filhos no Ensino Fundamental e Médio, 2.500 reais, 

com um teto, que eu fui checar, não chega a sete mil reais depois de muitos anos. É isso 

que está no estado de São Paulo. Então, nós investimos nas três públicas para formar 

professores que, é claro que esses alunos, eles não vão... Eles vão aonde? Na rede privada, 

que paga melhor, se quer ser professor, ou vão arrumar outros empregos, e nós temos 

dados a respeito disso. Então, é uma tristeza. 

Desses 23 aqui, de bacharela... Desse conjunto aqui, desses 20, desculpa, desses 

23 – qual que era a coisa que eu ia fazer? Ah, sim, sim, lembrando – desses 23, apenas 

quatro estão com um por vaga – é que não deu tempo de quebrar, nós vamos quebrar isso 

daqui para aqueles que têm um – e aí sim, um por vaga, 1,5, são quatro licenciaturas e o 

restante... Desculpa, quatro bacharelados e o restante tudo licenciatura ou licenciatura em 

bacharelados. Isso merece uma reflexão grande do estado de São Paulo. 

E aqui os que não preenchem as vagas. Isso aqui são as vagas ociosas que o 

deputado pede e 20 desses aqui são os mesmos que estão lá entre os 30 menos procurados. 

Então, é obvio, isso tem que ser... Isso tem que ter um rumo, tem que ser feita alguma 

coisa. Agora, estamos fazendo, estamos procurando modernizar, quando se fala em 

fechar, ninguém suporta a palavra fechar, preferem insistir. 

A pesquisa: só mostrando aqui, a Unesp é a segunda depois da USP em número 

de produção, mas ela precisa aumentar o impacto e é por isso que estamos induzindo a 

internacionalização, em um plano estratégico, e também temos que aumentar a parceria 

com a indústria, por isso que estamos fortalecendo. A nossa ação, nesta gestão, é: 
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fortalecer a parceria estratégica no exterior, para aumentar o impacto, e favorecer, 

fortalecer, para aumentar o impacto econômico na parceria com o setor produtivo para 

consertar esses números ou melhorar. 

Mas ela está bem. Com toda essa crise ela continua... Ela agora assumiu a décima 

posição na América Latina, se une com as duas irmãs, então as três estão no top ten da 

América Latina e, no Brasil, nós temos, tanto no Qualis, nós estamos entre as top cinco... 

Claro que temos que fazer uma distinção nesse que está sendo apontado. Esse e o do lado 

são – não, do lado de lá – são o Qualis e o Times Higher Education, que o Carlos está 

apontando, são só para as novatas, então aqui nós tiramos a Unicamp da competição. A 

USP já é mais uma mãe ou avó, a Unicamp é uma irmã dez anos mais velha. Então, a 

Unesp está com 40 e poucos, a Unesp com 44, a Unicamp está com 54, ela não é mais 

ranqueada porque ela está mais velha. 

Então, aqui nós assumimos a primeira posição do País, empatada na segunda, aqui 

nesse caso, em 2019, com a de Pelotas, e não mais com a UFABC, que tem perdido um 

pouco no ranqueamento. E no Shanghai, ali de 2 a 4, nós estamos empatados com a 

Unicamp, UFRJ, e a USP é a primeira colocada. Então, matemos a excelência e fazemos 

o desenvolvimento regional. Próximo. Então pode passar... Observe, isso daqui é o quanto 

que a Unesp injeta de recursos nos municípios – pode passar, Carlinhos –, o exemplo – 

isso daqui é um estudo antigo, precisa ser refeito – em Botucatu, o que a Unesp leva de 

recursos na forma de salários, na forma de investimentos, como a Bebel estava falando, 

é praticamente o dobro do que o Estado manda para o município de Botucatu. É por isso 

que os deputados, prefeitos, gostariam de ter uma das três na sua cidade. 

 Atividade de seleção: isso é novo. Nós, agora, conseguimos fazer um mapa 

gigantesco de reconstruir a extensão universitária em uma perspectiva de transformar a 

sociedade e não ficar com apenas programas de atendimento. A extensão da Unesp ela é 

muito mais de... Assistencialista. Hoje não. Eu vou fazer um projeto com a comunidade 

em uma relação dialógica: ela se transforma e a Universidade também se transforma. E 

este está surgindo. Aí, startups de sucesso, a transformação de cadeira de rodas – 

selecionei – em triciclo, que tem rendido muito e eu espero para a região; essa é uma 

empresa filha que usa células-tronco no tratamento de cães e cavalos, que já tem 

maturidade comercial. Tudo isso é o que nós queremos estimular. Essas são empresas 

filhas da Unesp, que contam com o apoio da Fapesp. A Fapesp tem feito, destinado – 

vocês sabem disso, porque eles vieram recentemente aqui – grande parte, também, para 
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estimular a pesquisa com o setor produtivo. E essas são as que nós conseguimos mapear 

de empresas filhas da Unesp. 

Eu vou dar o último caso e encerrar a minha apresentação com esse caso. Esse é 

o caso de Matão, eu acho que a Beth deve conhecer muito bem o dono da Predileta. O 

dono da Predileta... Predileta era uma indústria familiar pequena, o dono fez química na 

Unesp de Araraquara, trabalhou em outras empresas e decidiu montar a sua empresa de 

polpa de goiaba. E ele sai de uma indústria familiar minúscula e se transforma nisso aqui: 

mais de quatro mil empregos; exportador para 60 países; ele tem uma rede não 

exploratória de agricultores; ele tem 260 agricultores em 20 municípios em torno de 

Matão, fornecedores – que podem ou não produzir – que fornecem para ele goiaba todo 

dia. 

Isso é tudo muito bem planejado, a Predileta não para, e faturamento de quase dois 

bilhões, graças a quê? Ao desenvolvimento, com o Instituto de Química da Unesp de 

Araraquara, de um método de preservação que dispensa o congelamento. Isso facilita 

ganhar os mercados internacionais com a exportação, o melhoramento do plantio e o 

desenvolvimento de novas variedades da goiaba, goiabas com menos sementes, tem 

várias... E formas de plantar, com a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de 

Jaboticabal. 

Penso, presidente, que era o que eu tinha que expor aqui para a Comissão, para 

mostrar como a Unesp, juntamente com as duas coirmãs, tem feito para resistir a essa 

crise ímpar que, como eu disse, é uma mistura de crise conjuntural com uma crise que era 

silenciosa quando o SPPREV foi criado há dez anos, mas que hoje está tomando corpo 

volumoso no financiamento das três estaduais paulistas. Obrigado pela atenção. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Convido o reitor para 

sentar aqui ao meu lado. Reitor Sandro, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, 

parabéns pela sua transparência, as perguntas de forma alguma foram capciosas e eu 

agradeço imensamente. Você foi direto ao ponto, bateu de frente com o problema. Isso é 

muito importante para que a gente aqui consiga entender e dar apoio a vocês nos 

problemas que vocês querem atacar. 

A gente abriu aqui as palavras, a deputada Bebel era a primeira inscrita. Mas 

gentilmente cedeu a vaga, trocou a vaga com a deputada Beth. Já fizeram a negociação, 

então, com a palavra a deputada que tem a cadeira cativa. (Vozes sobrepostas.) 

Passo a palavra para a deputada, Beth Sahão. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, presidente. Queria 

cumprimentar o reitor pela brilhante exposição, gostei muito. Eu fui aluna da Unesp lá de 

Araraquara e reconheço que esse crescimento da Unesp foi importante, mas não foi 

acompanhado de um repasse maior de recursos. Eu sempre dou o seguinte exemplo: se 

faz um bolo, o bolo é do mesmo tamanho, você põe mais gente para comer, o pedacinho 

do bolo vai ficando menor. 

E foi o que aconteceu com a Unesp, ela foi crescendo, um crescimento 

importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, muitos deles, o senhor 

brilhantemente apontou, por influência ou interferência política... Tudo bem, eu também 

tenho um pedido para levar um campus da Unesp lá para Catanduva, todo mundo quer, 

não é? Quem que não quer? Eu gostaria que a Unesp encampasse a Autarquia Municipal 

da cidade, que é antiga e tal, passa por dificuldades também nesse momento... Mas a gente 

sabe de como isso teria que ter sido feito de uma forma planejada e responsável, como o 

senhor acentuou na sua exposição. 

Acho que tem um monte de coisa aqui que eu gostaria de comentar, mas a Bebel 

fala que eu falo muito, então eu vou ter que encurtar a minha fala aqui, mas tem algumas 

questões que, como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades 

Públicas e Institutos de Pesquisa... Inclusive, hoje está tendo uma feira da ciência que eu 

aproveito para convidar todo mundo, aqui no hall Monumental; são sete institutos que 

estão expondo e mais três universidades. Então, é muito importante, porque aproxima 

também a Assembleia dessas instituições, o que pode potencializar um pouco esse 

trabalho e dar mais visibilidade para ele, como várias vezes durante a sua exposição você 

apontou a questão da narrativa. 

Isso é uma verdade. É preciso trabalhar no sentido de inverter essa narrativa de 

achar que as universidades são um peso para o Governo, e não são, pelo contrário, elas 

são um avanço para qualquer Governo que queira se desenvolver. Não é possível se 

devolver sem o investimento na ciência, na produção de novas tecnologias etc. É claro 

que tem coisas que eu gostaria de lhe perguntar... Primeiro cumprimentar pelos 50% de 

vagas de alunos oriundos das cotas, eu acho que isso é fantástico e justifica muito o 

investimento que é feito nas universidades. 

Segundo, os 9,57, que existe aqui desde 1996 e não sofreu um centavo de aumento, 

isso é duro, e não foi por falta de pressão. Nós, pelo menos na nossa bancada, e eu estou 

aqui há algum tempo já, desde quando eu cheguei a gente trabalha nesse sentido, mas 
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nunca conseguimos avançar. Inclusive a gente coloca várias alternativas, não só 9,57, 

poderia manter, mas fazer uma outra base de cálculo do ICMS, o que ajudaria muito, 

poderia aumentar bastante esses repasses... Bem, mas as universidades acabaram 

conseguindo algumas questões, criaram fundações, foram vender serviços, fazer parcerias 

etc. 

Muito embora, algumas dessas parcerias, eu queria dizer, qual é o critério utilizado 

na hora que se estabelecem as parcerias com o setor privado? O que norteia a 

Universidade, os seus respectivos cursos, para poder: “Nós vamos fazer parceria com a 

empresa A, com a empresa B, com a empresa C”? O que leva a essa escolha? Como que 

é feita essa escolha? Porque isso sempre me incomoda um pouco, na medida em que eu 

acho sempre que a ciência tem que manter a sua isenção, tem que manter a sua 

imparcialidade para que ela possa de fato caminhar com liberdade, com a soberania e a 

autonomia que requer para qualquer entidade, para qualquer instituição que trabalha com 

ciência. Então, nesse sentido, gostaria que o senhor se posicionasse. 

Também, qual é o comprometimento da folha, hoje, salarial da Unesp, em relação 

ao porte do ICMS? O senhor citou um pouco, acho, mas não me lembro se a gente ficou 

só na folha. O senhor falou de um cálculo que é a folha mais o custeio dividido pelo 

número de alunos, para saber qual é o custo por aluno. Eu gostaria de saber qual é o custo 

da folha. Caso não se resolva o problema da insuficiência financeira... Não é só a Unesp, 

não; o reitor da USP esteve aqui e disse que tem uma insuficiência financeira de um 

bilhão, ele colocou na fala dele, então, todas estão comprometidas. Como é que faz para 

resolver isso? O que nós podemos fazer, enquanto deputados responsáveis, para poder 

ajudar nesse sentido, no caso, a Assembleia Legislativa, que tipo de pressão ela pode 

fazer? 

 Tem que mostrar para o Governo que o dinheiro, os recursos arrecadados voltam 

para o Tesouro. Então, não é inerte o trabalho das universidades, é um trabalho que é 

produtivo, não só do ponto de vista da ciência e das novas tecnologias, mas do ponto de 

vista financeiro também. Se aumento do repasse do governo para a Unesp seria uma 

solução, na opinião do senhor? Se o senhor comentasse também, que o pedido de uma 

deputada do PSDB na CPI das Universidades, ela solicitou um relatório com todas as 

pesquisas feitas na USP, na Unesp, entre 2011 e 2019, se isso é viável? Quer dizer, eu 

estou vendo agora a solicitação de todas as movimentações financeiras desse período 

também, dá mais de três milhões, foi aqui para... Bebel acabou de me mostrar, no jornal. 
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Como é que faz isso? Então, tem que ter um pouco de bom senso também quando 

a gente faz requerimentos aqui. Não dá para inviabilizar, e vai buscar o que? A impressão 

que a gente tem é que está sendo feito um esforço grande por parte dos representantes do 

Governo aqui na Casa no sentido de desvalorizar cada vez mais as universidades públicas, 

desqualificando os seus trabalhos, achando que são trabalhos pouco importantes, o que é 

um equívoco abissal. E isso é um ambiente que nós estamos vivendo. Teve agora, esta 

semana, a pesquisa no País perdeu dois bilhões de reais. A Capes não tem mais dinheiro, 

CNPq não tem mais dinheiro, isso o próprio ministro falou esta semana, o ministro da 

Ciência e Tecnologia. Então, está muito ruim isso tudo, queria que o senhor comentasse 

essas questões e... Deixo um pouco agora para a Bebel, senão ela vai me matar. E 

parabenizá-lo, viu? Porque o senhor teve uma boa exposição, muito crítica, muito 

importante. 

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Pode ser, professora? 

Passo a palavra então para o deputado Ed... 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Posso, Professora Bebel? É só uma saudação. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - ... Você estava na fila 

aqui. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Porque professor é sempre em primeiro lugar. É só 

uma saudação ao professor Reitor Sandro, até porque é um orgulho, ele é do lugar onde 

eu tive a oportunidade de buscar um caminho, cidade de Martinópolis. Não é isso, 

professor Sandro? Ele sempre foi, mas muito, muito acima da média, na verdade, então a 

palavra “magnífico” cabe para ele sim, embora tenha sido retirada. 

Mas eu queria só colocar aqui, do trabalho da Unesp – cidade também do meu 

irmão, Reinaldo Alguz, cidade de Dracena –, eu me lembro ainda, no ano passado, quando 

do governador Márcio França, e a gente insistiu no projeto do laboratório de leite da 

Unesp de Dracena, por causa da bacia leiteira. A gente vem de uma região que é 

vocacionada à agricultura familiar, e fruto da terra, e gente que trabalha na terra, eu tenho 

muito orgulho disso. E lá foi instalado... E não se poderia receber o repasse, porque ela já 
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detém, na verdade, parte do orçamento, dotação orçamentária, mas houve um empenho, 

um trabalho, e nós temos lá hoje, com certeza, mais de dois mil produtores de leite que 

não precisam mais mandar as suas amostras lá para Piracicaba para que o seu leite seja  

analisado. Serve ao aluno e serve à bacia leiteira de Dracena. 

E, nunca por coincidência, mas sempre por providência, eu recebi a Bia, o 

Guilherme e me parece que o Marcelo, formados na Unesp, e eles trouxeram, buscando 

ajuda, um aplicativo de saúde, de interagir através de um aplicativo, para melhorar a saúde 

das pessoas. Nós estamos vivendo esse Setembro Amarelo, o índice de suicídios, e seria 

uma forma de interagir. E a ideia que eu dei naquele momento era que fosse bem pontual, 

municipal, com o secretário da Saúde, e aí, sim, eles pudessem vender esse aplicativo que 

eles fizeram através da Unesp. 

E eles fizeram o mais difícil e não estavam conseguindo fazer o mais fácil, “mas 

vocês têm que abrir uma empresa, uma startup, vocês têm que...”, não é? E aí a gente 

aconselhou e vem Sebrae, Desenvolve São Paulo, e vem Banco do Povo e tudo... E a 

gente procurou realmente auxiliar e eles pegaram essa ideia de fazer essa rede de saúde 

para os municípios. Algo fantástico de uma menina e dois meninos, da gente ficar 

realmente... E Presidente Prudente tem... Praticamente 100 empresas que criam softwares, 

saem daquele lugar e a maioria é gente da nossa Unesp, da nossa Unesp. 

Então, eu quero fazer essa saudação ao meu professor, dar um abraço no professor 

Aldo e, através dele, o reitor de Presidente Prudente, e que bem recente, a gente procurou 

até o Major Olímpio – que é Senador, mas é da nossa região – a respeito da reforma da 

pista da Unesp de Presidente Prudente, que são 11 milhões, mas a Unesp tem que ter 400 

mil de contrapartida, e aí eu também não posso fazer nem uma emenda para que pudesse 

ajudar... Não tem caixa, a dificuldade realmente é muita, e lá foram formados muitos 

atletas olímpicos, o Claudinei Quirino, o André Domingos, o Vicente Lenilson, gente que 

buscou medalha de ouro na Austrália em Olimpíadas e precisa realmente dessa reforma. 

Mas aí, iríamos perder realmente esses 11 milhões do governo federal. 

E aí, presidente, gostaríamos da ação da Comissão, junto ao governo federal, da 

liberação desses recursos. Que a gente pudesse buscar um escape para que esses recursos 

viessem realmente para a Unesp, para essa formação, e eu creio que, saindo da Presidência 

desta Comissão de Ciência e Tecnologia com a assinatura de todos nós, estaríamos 

fazendo a nossa parte. 

Então, fica aqui a minha compreensão, parabéns pela explanação, pela 

transparência e um orgulho de todos, está certo? Um orgulho da Unesp. Um grande 
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abraço, meu professor e reitor. Muito obrigado pela oportunidade e eu te peço licença, eu 

tenho prefeitos da nossa região – que é pertinho, é logo ali, gente que está lá em Rosana, 

a quase 800 quilômetros – me esperando. Um grande... Onde tem um campus também da 

nossa Unesp, não é? Onde começa o Estado, não onde termina; lá em Rosana, lá em 

Presidente Epitácio, é isso. Um abraço, muito obrigado. Obrigado Professora Bebel. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado deputado Ed. 

Depois, fique à vontade para fazer sugestões, a gente encaminha em grupo aqui, está bom? 

Passo a palavra para a deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Próxima vez eu juro que eu não 

passo mais para a Beth. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Quanta gentileza, 

deputada Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não é por isso, mas tudo bem. 

Aqui não tem disputa, eu acho que é bom isso, não é, professor Reitor Sandro? E 

magnífico, porque eu não retiro o pronome de tratamento, não. Eu também... Acho que 

corroborar, não é? Eu corroboro com as dificuldades, mas também nós não podemos 

fechar os olhos para a isenção fiscal frequente que tem acontecido. Eu acho que, nós 

deputados, ao votarmos em uma isenção fiscal para empresas, nós estamos deixando de 

investir na Ciência, na Educação, na Tecnologia em sua totalidade. E a gente está 

assistindo – não é Beth? – o tempo todo aí, olha, isenção em cima de isenção e eu... É 

verdade que a gente tem que estimular, as empresas têm que produzir, mas não pode abrir 

mão do recurso que vai gerar Ciência e Tecnologia. 

Eu, reitor, tenho a seguinte preocupação, mesmo, com essa CPI... Não diria que 

discordância, mas eu tenho preocupação. Falo isso para os nobres deputados que fazem 

parte da CPI, falo aqui, publicamente, como falo na tribuna, como nos jornais, porque eu 

não vejo nada de anormal as universidades estarem em crise se o País está em crise 

também. Acho que é uma relação direta. Como também não posso achar que as 

universidades têm que ter dinheiro sobrando se o cálculo do ICMS não é feito da forma 

correta como deve. É sempre feito em cima de um outro valor que poderia ser maior. 
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E também não posso entender que há uma má gestão com a produção científica 

que está sendo produzida. E, para se produzir ciência, gasta! Investe, aliás. Vamos usar o 

termo investir, pelo amor de deus. Está se investindo. Então, se tem alguma coisa de 

errada na gestão, essa é a minha opinião, reitor, ela não está nas universidades. Uma 

questão aqui, outra acolá, mas não está nas universidades. O meu medo é a derrubada da 

autonomia universitária, aí eu tenho medo. 

Tenho um profundo respeito por você Sergio, deputado Sergio, mas sei também 

do alinhamento político que V. Exa. faz parte. Se perdermos a autonomia universitária, a 

gente vai perder tudo isso que está aqui, que foi apresentado pelo nosso reitor aqui 

presente, o Dr. Sandro. E eu sei que é isso que está na mira, é isso que é duro, Beth. O 

que está na mira é derrubar a autonomia universitária, é isso. É um pouco inverter essa 

lógica de trazer alunos oriundos da universidade pública, 50% das vagas, e também para 

os PPIs, que são pardo... Preto, parto e indígenas, inverter essa lógica no sentido de que, 

enfim, vão pagar mensalidades na universidade. Não é isso, é como que a gente garante 

que cada vez mais a gente tenha investimentos oriundos da atividade econômica, do 

desenvolvimento econômico, do Estado, da região e do País para investir na universidade. 

E ela retorna, não é verdade que é uma coisa... É uma mão de via-dupla. 

Eu não sou economista, mas eu sou filha de uma dona de pousada e eu vejo lá 

como é que é a coisa... É uma coisa simples, mas você vê isso acontecer na atividade 

econômica. Então, reitor, e os números das licenciaturas muito me preocupam, eles me 

preocupam por uma razão: não é de hoje que a gente briga pela valorização dos 

profissionais da Educação; tem que valorizar, senão, é claro, quem quer ser professor 

ganhando 2.550 reais? Abaixo até do Piso Salarial Profissional Nacional. 

Professor de Educação Básica I, professor Sandro, que alfabetiza as crianças – e 

mesmo o da Educação Infantil, que é a primeira etapa da educação básica e que tem um 

papel importantíssimo até nas outras etapas da educação da vida dessa criança –, ganha 

17% abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional. Então, como é que nós vamos ter 

professor? Algum estudante querendo ser professor? A meta 17/18 está em pauta, Plano 

Estadual de Educação, está na Comissão de Educação. O que acontece quando você quer 

debater o Plano Estadual de Educação? Ah, arruma um monte de desculpa e não quer 

discutir o Plano Estadual de Educação. Então, está difícil. Está difícil para quem está 

gerindo uma universidade e está difícil para quem sofre os impactos da desvalorização no 

que diz respeito a esses profissionais de educação. 
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Então, eu acho que eu estou mais me abrindo para o senhor, algumas questões, 

abrindo o meu coração também, para dizer: “Olha, nós vamos ter que andar de mãos 

dadas”, não tem jeito. Na luta por mais investimento cá e acolá. Agora, eu penso que, a 

nós aqui da Casa, nós temos que pensar, Beth, fortemente em uma maneira do recálculo 

do ICMS que vai para as universidades. Nós vamos ter que pensar em uma... Sério, não 

é poda, é que eu acho que tem que pensar de uma forma articulada, os partidos têm boa 

vontade. Eu acho que a fala do deputado Ed Thomas, acho que todos que estão nessa 

Comissão têm essa coisa. 

Acho que a gente ter uma ação articulada, sem autoria, porque o problema é a 

autoria da obra. É a Casa. Se a Casa topar, Beth, eu acho que a gente pode ajudar muito 

as universidades nesse sentido, no recálculo, pelo menos. Para passar esse momento de 

crise, sabe? Porque a crise tende a acirrar mais e as universidades terem mais dificuldades 

ainda. Muito obrigada, professor Sandro, mais uma... Dr. Sandro, mais uma vez... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sandro. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Doutor, para mim. É uma 

aprendizagem sempre estar com o senhor à Mesa. Obrigada, viu? 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, deputada 

Professora Bebel. Passo a palavra para o deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Obrigado, presidente Sergio Victor. É uma 

alegria estarmos recebendo aqui o professor Dr. Sandro, um responsável pela 

Universidade que realmente faz com que o conhecimento atinja a todo o estado de São 

Paulo, todo o interior do estado de São Paulo. Queria parabenizá-lo pela sua explanação, 

queria pedir ao presidente que providenciasse uma cópia, uma vez que ele vai 

disponibilizar, porque eu gostaria de ter e, um pouco diferente, um pouco completando o 

que os meus pares falaram aqui, que antecederam, eu vejo que o problema econômico 

que estamos vivenciando no País atinge a todos nós. Não tem uma pessoa nesta Casa que 

é capaz de falar que a ciência não é importante, que as universidades do estado de São 

Paulo tiveram papel preponderante para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. 

Não acredito que encontre qualquer deputado que seja capaz de dizer que não é 

importante a pesquisa, que não é importante a nossa universidade, pela capacidade, por 
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tudo o que ela produziu e tudo o que ela fez pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Às 

vezes a gente vai tendo ideias de como solucionar o problema de maneiras diferentes e 

não vejo outra saída diante dessa crise, que está apertando tanto a Saúde, a Segurança 

Pública, quanto a Educação, que são polos essenciais de um Estado. E nós temos que 

achar mecanismos e eu vejo aqui, diante da crise que vivemos, uma oportunidade. 

Eu sempre quero olhar com otimismo o que nós estamos vivendo, porque a 

dificuldade nos faz ser criativos. Os três reitores que aqui estiveram, eu fiquei impactado 

com as decisões, com os trabalhos, com aquilo que estão tentando fazer diante da 

responsabilidade que têm na gestão das universidades, porque não é fácil atravessar esse 

momento de crise, o senhor colocar determinada circunstância que abriram os polos que 

talvez o senhor não permitiria – ainda que o senhor não era reitor, porque não ia lá para o 

nosso interior – e eu quero aqui dizer o seguinte: da importância que nós temos para que 

isso possa se desenvolver. 

Por um outro lado, não por isso, mas é porque eu vejo na Universidade, na Unesp, 

a transformação do interior. Por exemplo, eu acompanhei o polo de Jaboticabal. O que 

aquele polo de agronomia fez de transformação em toda aquela região? Reitor, hoje é o 

maior polo de produção de amendoim do estado de São Paulo, hoje exporta para todos os 

lugares, criou tecnologia, e eu vejo o campus de agronomia da Unesp em Dracena com a 

mesma característica. Um detalhe: lá é terra argilosa e na minha região é o arenito. É 

melhor... É melhor para a produção. 

Então, são às vezes determinadas situações que nós temos que estar estudando e 

quero também somar esforços com os outros pares, deputados aqui, porque nós queremos 

estar ajudando naquilo que é possível, principalmente na Unesp do interior, porque as 

regiões mais desfavorecidas são do interior. A gente acaba atuando nessas regiões com 

essa parceria com a Unesp, porque ela leva a essa descentralização, ela gera recursos, ela 

gera conhecimento e desenvolvimento. E na sua apresentação, eu queria só colaborar um 

pouco, talvez pôr alguma coisa mais para a gente pensar em ex-alunos, pessoas que 

ganharam conhecimento graciosamente, como em outros países tem, do que esses ex-

alunos poderiam começar a trabalhar? 

Eu sei que toda vez que a gente vai implantar alguma coisa, como fonte de 

participação, recursos e tudo, é muito difícil criar esse mecanismo, porque ninguém 

participou. Quando se vai começar um processo novo, há uma necessidade de uma força 

motriz muito grande para reativar, mas a responsabilidade de tudo aquilo que o Estado 

proporcionou para que essas firmas e empresas existissem e, fruto desse investimento do 
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Estado, como que essas empresas também poderiam ajudar nesse momento de crise? 

Então, dar um retorno com ex-alunos, empresários. 

E também, por um outro lado, eu vejo com muito bons olhos a parceria de 

pesquisa, Estado e empresas, porque você começa a ter uma interlocução naquilo que a 

empresa está precisando realmente na produção. O centro... E eu não vejo problema, o 

que precisa ter uma coação ou uma melhor relação, regras definidas, para que o 

empresário hoje que faz algum centro de pesquisa, ele faz apartado, mas que, em vez de 

fazer isso, que ele possa vir para os campi universitários, para que as universidades 

possam gerar, também, alunos comprometidos, capacitados, preparados, para a demanda 

de mercado. Então, essa interação eu olho com bons olhos. 

São ideias de colaboração. Agradecer que eu peguei as perguntas que a Comissão 

fez aqui, ao nosso presidente Sergio Victor, parabéns pela iniciativa e principalmente a 

sua apresentação, que respondeu a essas perguntas. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, deputado 

Reinaldo Alguz. Reitor, eu vi que o senhor já anotou seis folhas aí. Você foi certeiro na 

apresentação em responder todas as perguntas que a gente fez para você – para o senhor, 

desculpa – e, até para a gente poder aproveitar o tempo e você poder responder a todos, 

vou abrir mão aqui de algumas perguntas, mas foram sempre muito bem respondidas. 

Antes de passar a palavra para o senhor, só queria agradecer imensamente a todos 

os deputados aqui presentes, porque a gente tem conseguido quórum máximo e vocês têm 

complementado o debate de uma forma muito boa. Apesar das divergências, o respeito é 

enorme entre as partes. Então, como presidente, obrigado. 

Agradeço a vocês três e a todos os colegas da Comissão por estarem dando a 

devida importância para a Comissão de Ciência e Tecnologia que, antigamente, por vários 

motivos, pelo o que eu vi, não tinha nem sempre quórum. Mas, sem dúvida nenhuma, isso 

aqui é o coração do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Então, que bom 

que vocês dão a devida importância, obrigado. Magnífico Reitor, a gente manteve o seu 

cargo aqui, está bom? A palavra está com você. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado pelas perguntas. Eu 

queria observar um tópico que tem uma leve discordância nas falas, eu acho que veio da 
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deputada Beth, mas que não é uma discordância, é uma preocupação justamente com o 

que o Reinaldo Alguz acabou de dizer. Porque a Beth Sahão, ela coloca, ela é uma 

defensora da universidade da Liberal Arts, que é a escola inglesa de universidade, que é 

aquela onde todo mundo tem a liberdade de pensar – que eu defendo muito, 

principalmente porque eu sou cientista básico, eu não sou pesquisador de área aplicada. 

Primeiro que eu nem separo muito, porque nós não temos condições de prever 

quando que um conhecimento, que veio da curiosidade intelectual do professor ou 

pesquisador, quando aquilo vai ser aplicado. Eu sempre dou o exemplo do DNA, porque 

é a área que eu ensino. Eu sou contratado... Eu dou aula de ácido nucleico, não faço mais 

nada na universidade além de ensinar DNA, e o DNA, no século passado, década de 1950 

– vamos pegar do século passado –, era apenas um polímero que alguns ingleses 

estudavam e definiram a estrutura... No fim até a Rosalind Franklin nem ganhou o Prêmio 

Nobel, só Watson e Crick; ela morreu de câncer, mas era ela que fazia as cristalografias 

de raio X para definir a estrutura do DNA. 

Hoje o DNA está em tema de novela. Ou seja, então você tem algo que era uma 

ciência totalmente básica, o estudo de uma molécula, uma macromolécula, que hoje caiu 

no senso comum. Todo mundo sabe o que é teste de DNA, teste de paternidade. Então, lá 

atrás, quando Watson e Crick, e eu sempre... Não esqueço da Rosalind Franklin, quando 

eles definiram a estrutura dessa macromolécula, eles não sabiam que, 50 anos depois, 

seria uma molécula altamente importante para o diagnóstico, para mudar o gene, para 

fazer animais transgênicos, plantas transgênicas. 

Então, eu não separo ciência básica e ciência aplicada, mas eu concordo que há 

necessidade de se prestar atenção no financiamento, porque, como nós temos sempre... 

Não todos, generalizando, mas nós temos uma dificuldade de enxergar o futuro, a gente 

tende a excluir aquilo que não tem aplicação imediata. Isso é um grande erro, porque se 

você matar a linha de financiamento da Liberal Arts, você mata a intelectualidade, você 

mata a universidade. Então, acho que você tem que ter... E a Fapesp faz isso com 

propriedade, eu sempre falo: são três universidades e o amálgama... O amálgama das três 

universidades do sistema é a Fapesp. Ela tem linha de financiamento para o cientista 

básico, senão eu não teria conseguido montar o meu laboratório em Araraquara, mas ela 

tem linha de financiamento totalmente direcionado para a pesquisa com aplicação 

imediata. 

E o mais importante é que agora, com esse financiamento que vocês devem estar 

sabendo que a Fapesp fará, com a perspectiva do desenvolvimento, do alinhamento com 
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os ODSs, que eu comentei que nós já alinhamos os nossos programas de pós-graduação 

de excelência com a agenda da ONU. Isso tem que ser feito, a agenda de 2030, porque, 

naqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, naqueles objetivos, se a gente 

conseguir resolver aqueles objetivos, nós acabamos com todos os problemas do planeta, 

estaremos próximos dos outros. 

Era essa a questão que eu me posiciono, enquanto o reitor, dessa maneira. Eu acho 

que as duas linhas de financiamento são fundamentais. Agora, eu vejo que é muito recente 

o trabalho de fortalecer o financiamento com o setor produtivo, o setor privado. Isso é 

novo. Isso é novo para nós e eu sempre coloco o que você colocou – que no fundo, no 

fundo, é a definição da tripla hélice –, que é o envolvimento do Governo, da universidade 

e do setor produtivo ou da indústria, é isso que realmente faz a diferença. E a tripla hélice 

está muito fortalecida no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, a 

própria emenda constitucional 85 de 2015 deixa claro no texto constitucional que nós 

precisamos tornar isso, fortalecer o trabalho das fundações de apoio. Fiquei muito feliz 

que eles reverteram o veto no caso dos fundos patrimoniais, porque um dos vetos era que 

as fundações de apoio não poderiam estar na gestão desses fundos. Isso foi revertido, só 

a isenção que – eu já vou falar essa crítica da Professora Bebel – a isenção fiscal ainda 

não foi resolvida. 

Então, eu vejo uma disposição, pelo menos dos três reitores, no momento, nessa 

direção. Nós defendemos... Eu sempre... Eu já dei esse livro, ano passado, para o 

Alckmin, para o Márcio França, acabei dando para a Patrícia Ellen, e ele foi esgotado, eu 

não sei quem tem aqui, mas... Não estou fazendo propaganda também do livro dessa 

pessoa que é uma consultora... É uma italiana que faz... Dá consultoria em ciência e 

tecnologia na Inglaterra, no Reino Unido, ela... Que chama “Estado empreendedor”. 

Nesse livro ela coloca muito isso que você colocou, Reinaldo Alguz, e ela tem um 

exemplo que ela fala, eu sempre cito: atrás da Apple não tem apenas um empreendedor 

visionário, que nem está mais entre nós, mas tem o que? O financiamento público do 

Estado americano nas universidades públicas. Então, essa ideia de que o setor privado vai 

assumir riscos – o Marcos está aqui porque está na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico –, claro que não vai! 

Nós temos que ter a triangulação. E as três universidades... Por isso que eu acho 

um absurdo... a Bebel que citou e eu espero... Porque eu já conversei muito, tive a 

oportunidade de conhecê-lo lá na reitoria, eu vejo que nós temos muitos deputados novos 

que estão entrando aqui na Casa. Então, esse debate da autonomia é importantíssimo, eu 
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não descarto a importância, o que eu acho perverso é você se utilizar de um momento de 

uma crise – que eu já disse: uma conjuntural aliada a uma crise estrutural – que não é 

problema dos reitores – que é a questão do impacto da folha dos inativos, já que a folha 

está conosco –, de se aproveitar desse momento, intencionalmente tentar desconstruir o 

que foi construído por 85 anos com o trabalho de muitos deputados. 

Eu tenho um livro, que eu tenho estudado muito as narrativas da Alesp de 1947, é 

impressionante as falas dos deputados. Um de São Carlos que foi muito importante, até, 

acredito eu, que tanto a USP como a Federal foram para São Carlos devido ao trabalho 

desse deputado na década de 1940. E tudo o que foi construído... Eu não gostaria que essa 

CPI fosse o marco da desconstrução. Eu nem quis projetar o outro slide que eu projetei lá 

no evento da autonomia na Universidade de São Paulo. Eu avanço nessa direção porque 

quem vai perder? Os paulistas. 

Se tem um erro, se tem alguma coisa que escapou do controle... Eu não gosto de 

olhar para traz no retrovisor, eu não gosto de falar mal de antecessores, eu não gosto disso, 

porque eu sempre penso que a pessoa está tentando fazer o melhor na percepção daquele 

momento. Não necessariamente o melhor, tanto que eu te falei, você deu graças a Deus 

que eu não era reitor na época que aquela figura ali era um assessor parlamentar desta 

Casa e foi um grande estimulador do reitor à época para fazer essa expansão abusiva, mas 

era a leitura que nós tínhamos no início do século. Eu não posso aceitar isso... 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - As questões eram outras. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Outras. Por quê? Porque o 

crescimento de, comentei aqui, o crescimento de 2003 a 2013, todo mundo achava que o 

País iria não parar de crescer, mas isso para um economista, isso para um assessor, isso 

para um reitor, de acreditar naquilo, era impossível; e a coisa já estava sendo sinalizada 

que começou a cair em 2014. Então, é esse planejamento míope, que não sai do fundo do 

nosso quintal, que tem que acabar. 

Desde o início, na Unesp de 2017 – que eu tive que pegar ela tão... Em um 

momento tão frágil –, tudo tem planejamento. O que você vai fazer Professor... Pró-

Reitor, você quer esse dinheiro? Me defina metas, me defina indicadores do sucesso para 

eu ver se aquela política foi bem empregada, porque ela pode não ser bem empregada. E 

aí você modifica o seu plano estratégico. Então, são dois pontos que eu vi aqui, que eu 

achei interessante e que não são contraditórios, mas que são importantes, ou seja: a 
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parceria com o setor privado tem que ser muito regulamentada... Já está regulamentada. 

Fico feliz com o trabalho, e não é porque você está aqui, não, que eu já fiz elogios à equipe 

da Patrícia Ellen. A Patrícia Ellen é ímpar nesse trabalho na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, que saiu a Ciência e Tecnologia, mas continua lá com eles. 

Esse trabalho é um trabalho que enxerga e prospecta, e prevê o futuro e se alinha. 

Agora, só para fechar esse bloco genérico. Então, se é autonomia, precisa ser 

amadurecido aqui. Nós continuaremos fazendo as nossas falas... Todos vocês estão 

sabendo que ontem, segunda-feira, eu e o Marcelo Knobel tivemos que cortar os que 

estavam um pouco acima do teto, porque olha, o teto foi congelado por aconselhamento 

do Tribunal de Contas do Estado, em 2014, com a premissa de que o aumento do subsídio 

do governador resolveria isso – 14, 15, 16, 17, 18, 19 –; cinco anos resolveu mais de 50%. 

Ainda restaram 50%, mas desde 2014 as três estão cortando. 

Por exemplo, eu deveria, enquanto reitor, ter uma gratificação de seis mil reais, 

eu não recebo. Eu não recebo, está tudo dentro do teto nesse período, porque eu assumi 

em 2017. O que eles querem fazer? Eles querem fazer o que esses promotores do 

Ministério Público de contas estão querendo, que eu trabalhe com o meu salário, que eu 

saia de Araraquara toda semana sem receber diárias? Sem ter um mecanismo? A própria 

Carla sugeriu. Ela sugeriu o que é abominado aí no Judiciário, o auxílio-moradia. É isso 

o que vocês querem? Façamos o auxílio-moradia, afinal, não podemos fazer o auxílio-

moradia para depois ser criticado. 

Então, nós não... É impossível. Assim como eu defendo o professor de Ensino 

Fundamental e Médio com os seus salários, eu tenho que defender também o salário 

desses professores. Vocês não têm noção do desgaste político. Vocês não têm noção do 

que nós estamos ouvindo de professores aposentados que ajudaram a construir isso e que, 

praticamente, perderão os seus salários a partir do mês que vem; a USP ainda só cortou 

dos ativos e provavelmente irá cortar também dos aposentados. E isso não é o problema 

do desequilíbrio da universidade pública, não é a má administração. Concordo, pode ter 

tido um ou outro reitor, uma ou outra atitude desrespeitando a isonomia... Porque no 

fundo, no fundo, a Unesp é que está com crise isonômica agora, porque ela não 

acompanha os dissídios. 

Não é isso, não é isso. Isso é uma crise do País, uma crise econômica ímpar, mas 

segurarmos a insuficiência financeira, porque a lei 1.010... A lei 1.010 da criação da São 

Paulo Previdência, ela diz, no seu artigo 2.527, que a insuficiência... a insuficiência... 

Acho que é o 27... 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu votei essa lei aqui. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Votou? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Nós votamos contra. Porque não 

concordávamos na época, mas o salário dos inativos das universidades públicas, quando 

foi votada essa lei, me lembro bem, estava lá que tinha que ser pago pelo Tesouro do 

Estado, e não pelas universidades. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Agora, o Tribunal de Contas está 

pressionando a São Paulo Previdência e a São Paulo Previdência está fazendo a migração 

das três folhas, do ponto de vista administrativo. Vai levar alguns meses, não é simples 

transferir, mas ainda com o olhar de que o orçamento ficaria dentro do nosso orçamento. 

Mas já é um movimento, porque o Tribunal de Contas pressionou a São Paulo 

Previdência, porque na lei está escrito que deveria estar com todas. 

Existe uma questão, a questão da insuficiência financeira, ela é perigosa, porque 

estão sendo utilizados os royalties. Quem está sendo beneficiado com os royalties do 

petróleo nas três estaduais paulistas são os pensionistas, porque os pensionistas das três 

são pagos pela São Paulo Previdência. Então é isso que está sendo coberto pela... Agora, 

da autonomia nós fizemos ontem... Eu já conversei muito sobre autonomia com a Patrícia 

Ellen, sempre mando... Nós tivemos um... Quem estava na CPI viu depoimentos, falas, 

inclusive, comprometedoras, porque o Carlão Pignatari é representante, líder do Governo 

aqui, esse áudio já se esparramou... Hoje é bom, porque com áudio você tem que controlar 

o que você fala, não é? 

Falei e ontem estivemos com o vice-governador, os três reitores. Conversamos e, 

direto e claro como eu sou, eu perguntei no final, falei: “Por favor, o que existe aí fora é 

que essa CPI foi construída, foi idealizada, para acabar com a autonomia. Isso é verdade? 

O Governo está querendo isso?”. Ele disse: “Não, Sandro, o Governo não está querendo 

isso”. Então, é importante quando você tem essas falas, porque você reforça... Porque eu 

vejo que é meio incompatível o que eu vejo no trabalho da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico com a fala de desconstrução da autonomia. Desconstrói a autonomia! Acabe 

com a autonomia! Que vocês vão ver o que que vai acontecer, que é o que nós temos nas 
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federais e outras que não têm autonomia da forma como está no artigo 207 que vai até a 

questão orçamentária e financeira. 

Não sei para onde vai tomar esse rumo, faltam alguns meses, só a Professora Bebel 

que está lá... Com essa questão da ajuda do recálculo, ajudaria muito, deputados, certo? 

O recálculo, todos vocês sabem que da base de cálculo... A base de cálculo para definir 

os 25% para os municípios, a base de cálculo não é a mesma para definir os nossos 9,57, 

é retirado 1% do habitacional, outras receitas que deveriam compor no momento do 

cálculo. Então, o professor Marcelo Knobel, que é o presidente do Cruesp este ano, ontem 

nós sentamos, corrigimos, analisamos, referendamos o ofício que foi encaminhado ao 

secretário Meirelles e a secretária Patrícia, mas eu vou pedir para que seja encaminhado 

então para o presidente desta Comissão. 

Eu pedi para o Carlinhos ir checar para onde o ofício... O ofício foi para quem, 

então nós mandaremos aqui para... Como vocês se dispuseram... Não precisa mexer nos 

9,57, mas, se pensão... Porque nós entendemos que dez bilhões são dez milhões, mas se 

der para refazer o cálculo, a planilha diz, você vai ficar assustado com os valores que, nos 

últimos anos, esse tipo de manobra, se pode dizer assim, tirou dos cofres das 

universidades. E isso está fazendo falta, principalmente para cobrir a insuficiência 

financeira do descompasso entre contribuição previdenciária e benefícios 

previdenciários, ou seja, só em ajudar a segurar a folha dos inativos e aportar recursos 

para a folha dos inativos, desafoga as universidades. 

Das perguntas, eu acho que eu cobri várias, deixa eu ver se... 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Querido reitor... 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Está bom? Eu cobri tudo? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Posso... Você foi perfeito. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E não fiz discurso ideológico 

aqui... 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque, aqui dentro deste prédio, 

eu ando devagar aqui na questão do... Porque eu vejo que todo mundo tem uma leitura... 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas pode fazer, para nós não tem 

problema nenhum. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, eu vejo, eu vejo... Já falei 

com... Eu já falei até com o Daniel José, que é do seu partido, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Sim. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Que tinha ou tem ainda a 

plataforma dele de cobrar mensalidade, eu sempre falo: primeiro, então, tem que ir lá virar 

deputado federal para derrubar o texto constitucional... 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Justo. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Depois nós vamos começar a 

conversar sobre o assunto, e para a Unesp e para as três estaduais que estão fazendo a 

inclusão, esqueça! Esqueça, porque nós estamos trazendo... E eu concordo com isso, 

porque eu sou fruto de escola pública na década de 1970 em um município vizinho do Ed 

Thomas. Minúsculo, nunca cresceu e dificilmente crescerá, porque Presidente Prudente 

toma todo o crescimento... O desenvolvimento regional daquela região, que é a principal 

cidade daquela ponta do Estado. 

Então, deputadas e deputados aqui desta Comissão, qualquer esforço nessa direção 

de defender a autonomia e ainda conseguir enxergar e colocar a questão de corrigir a 

forma com que se faz o cálculo de ICMS, já vai ser uma solução boa para as três estaduais 

paulistas. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Fique à vontade. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Olha, eu vou pedir licença, 

porque de fato eu estou exaurida no tempo. Agradeço mais uma vez a grande aula... Aula 

Magna, não é? E vou pedir... Agradeço também, parabéns, viu César... Sergio... 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sergio Victor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sergio Victor. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu decorei mais fácil pelo Victor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pelo Victor, né? E a minha 

companheira aqui, a afobadinha... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não, não, outra coisa também que a gente 

tem discutido na Frente é a questão dos pagamentos, da folha de pagamento dos hospitais 

que estão vinculados à Unesp, à Unicamp e à USP. Essa também é uma questão, você 

tem vários... Então você percebe que você tem várias formas de encontrar algumas 

alternativas? Agora, precisa ter coragem para fazer. Eu me lembro, só para, só para... 

Porque também já adiantamos muito, já estamos muito atrasados na hora, mas quantas 

vezes nós... Foi na LDO, não sei se você se recorda, quando o Bragato era o presidente 

da Comissão de Finanças e Orçamento, eu era vice. Quantas e quantas vezes nós 

mudamos... E foi encaminhamento para mudar a base de cálculo, para aumentar um 

pouco. Aí vai, chega no Executivo, veta, veta, veta... Vai chegar uma hora... Mas não dá. 

Então, acho que nós aqui ou tiramos a importância de que não é uma questão 

ideológica, mas é uma questão da sobrevivência disso que é um centro de excelência para 

nós – as três universidades paulistas – ou então a gente vai ficar sempre discutindo isso, 

a cada ano que passa vai ter mais dificuldade, vai ter mais problemas e a gente não vai 

conseguir encontrar daqui a pouco, daqui a quatro ou cinco anos, solução. E isso pode 

implodir. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, eu só ia falar do Reinaldo 

Alguz, talvez, eu acho que foi no horário que você estava no celular e, esse movimento 

com os ex-alunos, nós estamos fazendo. Inclusive, agora nós estamos atrás dos ex-alunos 

que... Descobrindo, por exemplo, que Ana Maria Braga é ex-aluna da Unesp. Então, a 

próxima etapa agora é fazer um trabalho... 

 



Verba Editorial Ltda. 

44 
 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Começando pelos 

famosos, eles estão começando pelos famosos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É, começar pelos famosos, trazer, 

fazer um jantar, conscientizar... Isso que nós fizemos, conscientizar esse grupo, porque, 

para o fundo patrimonial, a doação não é uma doação simples, ela é... Principalmente 

porque agora todo mundo está montando, quer montar fundo patrimonial. E essa questão 

da lei, eu acredito que vocês estão sabendo, nós só pagaremos porque nós herdamos uma 

folha de pagamento a menos no orçamento. Tínhamos financeiro quando nós herdamos, 

gastamos para pagar o décimo terceiro que o reitor anterior não pagou, e nós só vamos 

consertar isso... E o primeiro Governo que se dispôs a procurar e encontrar uma solução 

foi o atual. 

Patrícia Ellen no começo... Antecipamos a cota parte de dezembro para pagar o 

décimo terceiro do ano passado, senão ia ter impeachment. Só que aí eu descobri o décimo 

terceiro deste ano e só vamos pagar se o Governo aportar o ressarcimento da folha do 

hospital de Botucatu, o que provavelmente terá que mexer na lei. E isso virá à Casa, 

acredito que, espero que em um futuro próximo, se não tomar outro rumo, porque senão, 

daqui a pouco vai começar a chiadeira. 

 

O SR. PRESIDENTE - SERGIO VICTOR - NOVO - Bom, antes de encerrar 

aqui, só queria agradecer a presença e registrar também, reforçar os elogios ao Marcos 

Vinícius, secretário adjunto de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, que faz um trabalho brilhante hoje, mas já fez um trabalho espetacular no 

Ministério também, em Brasília, obrigado pela próxima reunião e que bom que você 

conseguiu pegar aqui o final da nossa reunião. Agradeço de novo aos deputados aqui 

presentes... Eu acho que esse era, justamente, o nosso objetivo, reitor. Acho que tem 

concordâncias e discordâncias, mas aqui é o palco para a gente discutir isso, certo? 

 E aí, para trazer dados e evidências... E que bom que a gente tem reitores como 

você, que focam nos indicadores e que estão topando bater de frente com o problema, 

citando nominalmente o problema e às vezes até o que o criou, não é? Que a gente tem 

que brigar nas causas, nas raízes do problema para poder discutir uma solução sustentável, 

então agradeço novamente a sua presença, a sua explanação transparente e, de novo, fique 

à vontade para usar a Comissão de Ciência e Tecnologia para a gente trazer pautas 

positivas. Eu acho que a gente teve uma ótima conversa lá na reitoria, a gente também 
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concorda e discorda, mas vamos focar nas convergências e andar... E caminhar para a 

frente, não é? E caminhar com elas. 

Então, agradeço imensamente a sua presença, agradeço imensamente a presença 

das autoridades presentes, do Prof. Paulo Mussi, que tem sido um ótimo parceiro e 

conselheiro nesses temas e, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a reunião. 

Obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


