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Princípios e compromissos 

 
Por que somos candidatos? É comum perguntarem o motivo pelo qual decidimos concorrer aos 
cargos de reitor e vice-reitora da USP. A resposta está nos nossos compromissos em contribuir 
para o desenvolvimento da Universidade como instituição de ensino, pesquisa, cultura e extensão, 
e com as qualidades pública, gratuita, inclusiva, diversa, plural, interdisciplinar e assertiva, 
nacional e internacionalmente. Temos uma história acumulada de experiências pessoais, 
acadêmicas e administrativas que nos capacitam, nesse momento, a servir plenamente à nossa 
Universidade -- somos todos USP. 
 
Os princípios éticos e os compromissos institucionais que assumimos frente à comunidade 
universitária são os do diálogo permanente para enfrentar os desafios internos e externos; a 
defesa contínua e incondicional da autonomia universitária; o enfrentamento constante ao 
negacionismo; a busca pela excelência do conhecimento em suas diversas formas e a agilidade 
para tomar decisões com responsabilidade, maturidade acadêmica, planejamento e competência 
administrativa. Reafirmamos, assim, os nossos compromissos, sempre presentes em nossas 
trajetórias de vida, com a defesa das instituições públicas, guiado pelos mais nobres valores da 
vida acadêmica. 
 
No programa de gestão 2022-2026 “Somos todos USP”, propomos políticas e ações que promovam 
a valorização das pessoas e o avanço da Universidade em todas as suas atividades-fim e 
atividades-meio.  
 
Venha conhecê-lo. 
 
 

Antonio Carlos Hernandes 
Candidato a Reitor 

 
Maria Aparecida de A. Moreira Machado 

Candidata a Vice-Reitora 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Somos todos USP! 

Somos todos USP porque reconhecemos a diversidade como um valor. Diversidade de 
pensamentos, de pontos de vista e de expressão, de origens e de trajetórias, diversidade de 
gêneros, etnias e raças, diversidade no seu sentido mais amplo, indissociável da própria ideia de 
universidade.  

Somos todos USP porque acreditamos na inclusão como caminho para a efetiva transformação das 
pessoas e da sociedade. 

Somos todos USP porque acreditamos no debate, na liberdade de expressão e estimulamos o 
diálogo permanente, frutífero e construtor dos melhores caminhos.  

Somos todos USP porque o compromisso social é, para nós, o fundamento das nossas ações.  

Somos todos USP porque temos compromisso com o bem-estar de todos, com o desenvolvimento 
de uma sociedade justa e sustentável, com a busca e com a construção de um mundo melhor.  

Somos todos USP porque, apesar das nossas diferenças internas, das nossas divergências mais 
profundas e das discrepâncias que insistem em nos desafiar – e até por causa delas, a partir delas 
e por meio delas –, encontramos afinidades maiores em uma profunda e sincera crença na 
educação e na ciência de excelência como instrumentos legítimos, indispensáveis e poderosos na 
transformação social. 

Assim, convidamos a comunidade a participar desta construção coletiva. Juntos podemos mais e 
só juntos alcançaremos uma sociedade mais justa, humana, sustentável social, econômica e 
ambientalmente. A USP é por todos e, por isso, somos todos USP.  
 
Sugestões, comentários, críticas, propostas, por favor, encaminhe ao e-mail: 
somostodosusp@gmail.com. 
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Considerações iniciais 

Nos seus 87 anos, a USP tornou-se exemplo e referência para o país como a instituição de ensino, 
pesquisa, cultura e extensão da Ibero-América de maior visibilidade no cenário internacional. Com 
mais de 20% de toda a produção científica qualificada do país, nossa Universidade é o maior centro 
de pesquisa do Brasil, abrangendo todas as áreas, com elevada capacidade instalada de 
laboratórios de pesquisa de alta complexidade, número expressivo de pesquisadores com regime 
de trabalho de dedicação exclusiva e contribuições importantes em políticas públicas. 
 
Sempre atenta à sua missão, a USP, ao longo do tempo, nunca deixou de atender a todas as suas 
finalidades. Como estabelece o Art. 2o, do Decreto de criação de no 6.283 de 25 de janeiro de 1934, 
são fins da Universidade: 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 
b) transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o 
espírito, ou sejam úteis à vida; 
c) formar especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e profissionais 
em todas as profissões de base científica ou artística; 
d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por 
meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes 
científicos e congêneres. 

 
No cumprimento de sua missão, a USP contribuiu e contribui com o progresso científico, cultural, 
artístico, tecnológico e social do Brasil, especialmente por meio da formação de profissionais 
competentes. A expansão do ensino superior no país, para dar um único exemplo, foi possível 
devido à capacidade da USP em prover o país de docentes qualificados em todas as áreas.  
 
Almejar ser uma universidade de classe mundial é parte da visão da USP e, portanto, a Universidade 
precisa continuar avançando na valorização de seu corpo funcional, de docentes e servidores 
técnicos e administrativos, propiciar condições de formação inovadoras aos estudantes de 
graduação e de pós-graduação, expandir a permanência ao alunado em condições de 
vulnerabilidade socioeconômica e inovar em suas atividades-fim e atividades-meio, sem perder de 
vista a responsabilidade financeira e administrativa.  
 
É preciso saber fazer e planejar para avançar mais, melhor e mais agilmente no ambiente político 
e econômico de grande instabilidade que se vivencia no país, acrescido da pior crise de saúde 
pública, dos tempos recentes, em todo o mundo. 
 
É neste cenário que, em 2022, se iniciará a futura gestão da USP. A realidade deverá nos trazer 
desafios, mas também nos trará oportunidades. A grandeza de uma instituição se torna mais 
evidente quando se transformam as adversidades em benefícios. E o processo depende de que 
estejamos todos engajados institucionalmente. 
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A pandemia de Covid-19 fez com que os últimos dois anos estejam sendo muito desafiadores para 
nossa comunidade em diversos aspectos, pela triste perda de vidas, pelo isolamento social, pela 
necessidade do trabalho e dos estudos remotos. 
 
Apesar de tudo, o enlace entre ensino, pesquisa e cultura e extensão de qualidade mostrou a 
capacidade da USP em responder rapidamente às sucessivas demandas e fornecer à sociedade 
informações seguras, desenvolver ações para mitigar o sofrimento de famílias, gerar inovações 
científicas e tecnológicas, garantir quadros de profissionais de alto nível, formular e executar 
políticas públicas essenciais. 

Temos esperanças, realistas, de um futuro melhor. Mas, acima de tudo, temos a certeza de que o 
compromisso com nossa instituição continuará sendo a força motora essencial para prosseguir 
em sua construção, com ainda mais trabalho, planejamento e respeito aos valores e à ética 
historicamente construídos.   
 
Vamos caminhar rumo aos 90 anos, que serão comemorados em 2024, assegurando aos docentes, 
aos servidores técnicos e administrativos e aos alunos, que são os verdadeiros responsáveis pelo 
sucesso da USP, a autonomia acadêmica, administrativa e financeira da nossa Universidade, bem 
como o fortalecimento do seu caráter público, gratuito, inclusivo, diverso, plural e sustentável, 
social, econômica e ambientalmente. Caminharemos com a consciência de que somente ao 
cumprir a função precípua da Universidade, gerar conhecimento para distribuir riquezas, promover 
o bem-estar e contribuir para a soberania da nação receberemos o devido reconhecimento da 
Sociedade. 
 
Cenário externo: estar na sociedade, com a sociedade, pela sociedade 

Ensino, pesquisa, cultura e extensão, indissociáveis e de qualidade, públicos e gratuitos, 
constituem a essência das universidades estaduais paulistas. Não é possível pensar em retroceder 
nessa conquista. Por isso, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (CRUESP) 
tem tido um papel central no enfrentamento ao ataque contínuo e persistente às Universidades 
públicas. Não será diferente no futuro.  
 
Os sinais políticos que emanam das instituições externas não deixam dúvidas de que o ataque às 
Universidades públicas continuará, seja nas futuras propostas orçamentárias ou em movimentos 
políticos que se guiam por uma visão de mercado, privilegiando exclusivamente o “ensino” e, assim, 
buscam diminuir a essência da instituição Universidade como locus naturalmente privilegiado de 
formação de recursos humanos, críticos, atrelados à produção de conhecimento.  
 
Para além da resposta política da USP, de sua comunidade e do CRUESP, será necessário 
desenvolver um programa articulado e abrangente de ações, na sociedade e com a sociedade, para 
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ampliar a reputação e o reconhecimento das Universidades. Já fazemos muito, mas será preciso 
fazer muito mais. 
 
No caso da USP, mais ações deverão ser empreendidas junto aos diferentes órgãos de Governo, 
municipais, estaduais e federais, às organizações não governamentais, à sociedade organizada e 
à população em geral. As atividades de cultura e extensão universitária ganharão papel central e 
devem constituir-se em políticas de atuação em todo o território nacional. Os Museus e os Institutos 
Especializados serão parceiros prioritários na construção dessa política institucional. 
 
É preciso levar informação qualificada à população e mudar percepções equivocadas que muitas 
vezes se tem de uma instituição pública de excelência acadêmica. Mais do que nunca, a 
Universidade deverá atuar na sociedade, com a sociedade, pela sociedade.  
 
Cenário interno: valorização das pessoas e gestão participativa 
 
Ao preparar este programa de gestão 2022-2026, elaborado a partir da reflexão e contribuição de 
muitos colegas, e ao apresentá-lo aos docentes, aos servidores técnicos e administrativos, ao 
corpo discente da graduação e da pós-graduação, aos pós-doutorandos e aos profissionais, 
buscamos propor diretrizes, projetos e ações que serão implantados com planejamento e respeito 
aos critérios de sustentabilidade acadêmica e financeira, condição necessária para o 
desenvolvimento pleno da missão da USP. A partir deste programa, esperamos estimular a 
participação de todos, pois uma construção coletiva é mais potente, não apenas porque carrega a 
sensibilidade acerca das necessidades e valores das pessoas, mas também porque implica 
responsabilidades compartilhadas.  
 
A USP conseguiu superar, após quase 8 (oito) anos, o descontrole financeiro a que foi submetida 
em 2012/2013. Exigiu-se muito de todos. Além disso, a crise sanitária destes quase dois anos 
(2020/2021) impôs dificuldades de diferentes ordens, da restrição à mobilidade a um aumento na 
demanda por assistência associada à saúde mental. Anos difíceis, de muita dor, reflexão, 
resiliência e, sobretudo, aprendizado. Para chegarmos a este momento de esperança, todos 
precisaram cooperar. Agora é o momento para revigorarmos o engajamento institucional que a 
USP merece e precisa ter.  
 
Numa universidade plural e abrangente como a USP, as decisões adotadas pela gestão devem se 
constituir em suporte e apoio ao desenvolvimento contínuo das Unidades de Ensino e Pesquisa, 
dos Institutos Especializados e dos Museus. Mas, primeiro faz-se necessário garantir aos 
servidores e aos alunos a implantação, já em 2022, de ações concretas que valorizem o importante 
papel que cada categoria desempenha com qualidade e competência, em todas as áreas do 
conhecimento, para que a USP continue sendo referência nacional e internacional.  
 
As prioridades para 2022 são: 
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Salários e benefícios complementares 
 
✔ reajustar os salários dos docentes e servidores técnicos e administrativos, partindo do 

mínimo da inflação dos dois últimos anos, em comum acordo com o CRUESP. 
✔ reajustar os benefícios complementares (VA, VR, auxílio creche). 
✔ discutir a criação de um prêmio aos professores que se destacarem a cada ano em cada 

atividade-fim (ensino, pesquisa, cultura e extensão) e de cada Unidade de Pesquisa e 
Ensino, Instituto Especializado ou Museu. 

✔ iniciar o processo de avaliação dos servidores técnicos e administrativos, com   
implantação da progressão horizontal na carreira.  

 
Promoção e cuidados com a saúde física e mental 
 
✔  implantar o Programa USP Saúde, baseado na concepção de cuidados à saúde integral dos 

servidores e seus descendentes diretos, enfatizando as ações de atenção primária e 
melhorando substancialmente o acesso aos serviços de saúde, possibilitando aos usuários 
de todos os campi do interior optar por atendimentos em cidades diversas daquela em que 
está lotado, dentro de uma rede ampliada de médicos, clínicas e hospitais credenciados, 
além de total acesso ao Hospital Universitário (HU).  Incorporar a Telessaúde articulada ao 
atendimento presencial, como estratégia para oferecer à comunidade universitária 
atenção integral à saúde com maior resolubilidade e segurança, vinculado ao Hospital 
Universitário. 
 

✔ implantar o Centro de Promoção da Saúde Mental, como evolução do trabalho do Escritório 
de Saúde Mental, com atuação em todos os campi, compreendendo os fatores biológicos, 
psicológicos e sociais como parte fundamental do bem-estar da comunidade universitária. 
Grupos de ação serão dirigidos especificamente para os cuidados primários (acolhimentos 
individuais e em grupo, cursos, palestras, workshops de sensibilização e prevenção, são 
exemplos), secundários (atuação junto às instituições que oferecem serviços em saúde 
mental dentro e fora da universidade visando atendimentos terapêuticos, psicológicos e 
psiquiátricos) e terciários (encaminhamento para estruturas hospitalares, quando for o 
caso) à saúde mental. Assim, prevenção e assistência contarão com ações contínuas tais 
que nos permitirão avançar ainda mais para minimizar o sofrimento psíquico ampliando a 
empatia no âmbito das nossas relações interpessoais. 

Carreira dos professores 
 
✔ reestruturar a carreira dos professores, após ampla discussão, possibilitando o aumento 

no número de níveis verticais, que atendam às necessidades das três Universidades 
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públicas do Estado de São Paulo, para valorizar o corpo docente, em especial, os que 
encontram-se atualmente nos níveis iniciais da carreira. 

✔ aperfeiçoar o processo de avaliação docente, especialmente durante o estágio probatório, 
respeitando as especificidades  das áreas de conhecimento. 

✔ reorganizar as funções da CERT (Comissão Especial de Regimes de Trabalho), de maneira 
que os seus objetivos fiquem centrados no exercício de atividades simultâneas.  
 

Contratação de pessoal 
 
✔ contratar novos professores, para além dos cargos já distribuídos nas Unidades, Institutos 

e Museus, inserida em uma política clara e contínua ao longo dos quatro anos de gestão. 
✔ contratar servidores técnicos especializados, inicialmente, para atendimento à demanda 

das atividades-fim, e 
✔ contratar profissionais de saúde permanentes para o Hospital Universitário como parte das 

ações de valorização já em curso, dentre as quais incluem-se a modernização de 
equipamentos e a adequação da infraestrutura de espaço-físico para o ensino e a pesquisa. 

 
Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE): Graduação e Pós-Graduação 
 
✔ maximizar o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil para os alunos de 

graduação, acompanhando o processo de inclusão social e ações afirmativas. 
✔ criar novas alíneas do PAPFE de modo a abranger os pós-graduandos (PAPFE PG) em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e que atenda, de imediato, os estudantes 
expostos aos desafios da permanência na Universidade em razão dos impactos negativos 
da pandemia de Covid-19.  

✔ prosseguir com a atualização, revitalização e adequação das moradias estudantis em todos 
os campi, com especial atenção ao CRUSP (Conjunto Residencial da USP). 

 
Composição dos conselhos centrais e colegiados 
 
✔ discutir a composição dos Conselhos Centrais e colegiados de maneira a atender às 

demandas da comunidade universitária por maior participação.   
 

Apoio aos gestores 
 
✔ atender à demanda de Unidades de Ensino e Pesquisa, Institutos Especializados e Museus, 

já a partir do primeiro semestre de 2022, ao que se refere à ampliação dos recursos e apoio 
para o desenvolvimento dos Projetos Acadêmicos Institucionais. 
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Política de inclusão e diversidade 
 

Em 2021, atingimos a meta de 50% de ingressantes oriundos de escolas públicas, com as 
correspondentes cotas para os autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPIs). Este bem-
sucedido processo de inclusão social iniciado em 2017 estabeleceu um novo patamar na política 
de ações afirmativas da Universidade de São Paulo.  
 
Agora, é preciso manter o ingresso pelo SiSU, a reserva de vagas para estudantes oriundos de 
escolas públicas, com a respectiva parcela aos PPIs, e, fundamentalmente, avançar com a criação 
de uma estrutura institucional específica para a gestão da política de inclusão e diversidade na 
USP.  
 
As marcantes transformações no campo da inclusão contaram com as lideranças e o apoio da 
comunidade interna. Os novos desafios e a redução das desigualdades passam a exigir, a partir de 
agora, a efetiva participação da Sociedade Civil no processo decisório. É preciso estar com a 
Sociedade para delinear esta nova política institucional.  
 
A primeira etapa do processo se dará com a instalação imediata do Conselho Especial de Inclusão 
e Diversidade, a ser composto pelos três segmentos acadêmicos (estudantes, docentes e 
servidores), especialistas e estudiosos com reconhecida trajetória no campo, representantes 
destacados da Sociedade Civil e lideranças de movimentos atuantes na Universidade.  
 
O Conselho terá a missão de propor uma estrutura institucional capaz de consolidar as conquistas 
dos últimos anos e avançar ainda mais na construção da USP justa e diversa. Tal estrutura deverá: 
 

 atuar transversalmente em todas as atividades da universidade – ensino de graduação e de 
pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão, gestão acadêmico-administrativa.  

 contemplar núcleos temáticos étnico-raciais; de gênero, nas diferentes identidades; 
indígenas; LGBTQIA+; de acessibilidade. 

 alcançar o conjunto da Universidade, com atuação descentralizada em polos locais em 
todos os campi.  

 promover o acolhimento de pessoas em situação de violação de direitos de minorias.  
 ter atribuições executivas, com a garantia de orçamento próprio. 
 decidir e implementar políticas e ações de forma ágil e eficiente, como é próprio das 

Agências USP.  
 
A instalação do Conselho Especial de Inclusão e Diversidade será um dos primeiros atos da gestão. 
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Excelência acadêmica como missão  
 
A USP sempre teve a responsabilidade de estimular a excelência na vida acadêmica, buscar atingir 
os melhores padrões de qualidade em pesquisa e inovação e priorizar o ensino em um ambiente 
de pesquisa científica, tecnológica, artística e cultural, de forma a contribuir diretamente para o 
fortalecimento do sistema de ensino superior no país, compreendido como essencial para a 
construção de uma sociedade melhor. 

Nesses dois últimos anos em que experimentamos a pior crise sanitária dos tempos recentes, a 
USP não interrompeu as suas atividades-fim. Com todas as dificuldades, avançamos muito e 
rapidamente. O uso das tecnologias de informação e comunicação somente foi possível porque a 
USP estava tecnologicamente preparada para também atuar em ambiente virtual. Todo o ambiente 
do e-Disciplinas, para dar apenas um exemplo, foi planejado e implementado em 2016/2017, pela 
Pró-Reitoria de Graduação.  

O futuro será ainda mais digital e devemos oferecer aos nossos alunos, aos servidores técnicos e 
administrativos e aos docentes meios para que ampliem, ainda mais, as suas competências e 
habilidades e, assim, se tornarem agentes ativos frente às transformações políticas que emergirão 
nos próximos anos.  

É hora de acelerar o processo de inovação no ensino de graduação e de pós-graduação, oferecendo 
aos estudantes maior flexibilidade em suas trajetórias acadêmicas, valorizando as atividades de 
pesquisa e cultura e extensão universitária, criando um ambiente internacional que favoreça a 
formação dos estudantes e propiciando o desenvolvimento de habilidades de práticas sociais que 
promovam a sua formação profissional. 

Neste sentido, este Programa de Gestão apresenta propostas que impactarão positivamente as 
atividades-fim da USP, tendo como esteio as experiências bem-sucedidas implementadas em 
nossa Universidade e nos melhores centros de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, por 
meio de ações transversais que hoje caracterizam as instituições de referência.  

Atividades-fim e ações transversais se entrelaçam. Por isso, sem esgotar os temas, organizamos 
cada frente separadamente e elencamos as principais prioridades de cada uma delas. A 
Universidade é dinâmica e novas ações/projetos certamente emergirão durante a gestão em 
função dos estímulos que daremos para fomentar ideias e reflexões.  

Atividades-fim: Ensino de graduação e pós-graduação 

O ensino de elevada qualidade e a formação diferenciada, em todas as áreas de conhecimento, 
caracterizam e devem continuar a caracterizar a Universidade de São Paulo. Além disso, não 
podemos deixar de reconhecer os benefícios que o programa de inclusão socioeconômica, étnica 
e racial, trouxeram à Universidade.  



11 
 

Em 2021, nossa ação afirmativa social e racial na graduação atingiu a marca de 50% de estudantes 
oriundos de escolas públicas e de ampliação da presença de estudantes pretos, pardos e indígenas. 
É um marco na história de transformações da USP, que se torna um ambiente de ensino cada vez 
mais diverso e plural, portanto, culturalmente rico e enriquecedor. Diante desse avanço, que se 
iniciou em 2017, não podemos permitir retrocesso algum.  

Destacamos, inicialmente, propostas transversais que atenderão à ampla comunidade de 
professores e estudantes da graduação e da pós-graduação: 

✔ criar a Superintendência da Vida Estudantil (SuVE), como parte da ampliação do escopo da 
atual Superintendência de Assistência Social, sem prejuízo das ações de apoio e 
permanência estudantil hoje existentes – por exemplo, estruturando o PAPFE para os pós-
graduandos (PAPFE PG). A SuVE deverá desenvolver um amplo repertório da vida estudantil, 
de natureza sócio-artístico-cultural, que prepare os nossos estudantes para se tornarem 
agentes ativos frente às questões humanas, tecnológicas, socioeconômicas e ambientais.  

 
✔ desenvolver, a partir do Escritório de Atividades Esportivas, programas que impactem 

positivamente a promoção da saúde física e mental de discentes e servidores. Organizar 
institucionalmente competições esportivas buscando a integração da Universidade pelo 
esporte. E criar oportunidades de desenvolvimento acadêmico por meio do e-Esporte 
(esporte em ambiente virtual) fazendo uso de metodologias de aprendizagem inovadoras. 

 
✔ consolidar e ampliar as ações do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras (ECar), 

promovendo a internacionalização de suas boas práticas e ações em Ensino, Pesquisa, 
Cultura e Extensão, oferecendo aos alunos de graduação e de pós-graduação a 
possibilidade de se prepararem para o desenvolvimento de trajetórias profissionais mais 
exitosas, considerando a evolução do mundo do trabalho, a obsolescência das informações, 
o aprimoramento do conteúdo curricular e o protagonismo na carreira. 
 

✔ fortalecer a atuação da Comissão de Ética e da Comissão de Direitos Humanos nos debates 
e nas discussões de temas centrais à universidade, dos quais se beneficiam não só o 
ensino, mas a pesquisa, a cultura e a extensão. 
 

✔ criar os Observatório da Graduação e Observatório da Pós-Graduação, com os objetivos de 
promover, fomentar, articular e conduzir pesquisas e análises de dados empíricos acerca 
da graduação e da pós-graduação da USP, visando a subsidiar políticas de gestão 
acadêmica, inclusão social e permanência estudantil. 
 

Para continuarmos avançando com o ensino de graduação, propomos:  
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✔ aprimorar a política de inclusão social no que diz respeito ao processo de ingresso de 
Pretos, Pardos e Indígenas nos cursos de graduação. 
 

✔ instituir, frente à nova realidade da Universidade, um sistema que otimize as articulações 
das políticas de inclusão social, com os programas de permanência estudantil e com as 
ações voltadas para os estudantes do ensino médio por meio do Programa Vem pra USP!. 

 
✔ criar o Programa Aprenda em Ação para o desenvolvimento de habilidades práticas, sociais 

e de carreira, em que os estudantes poderão atuar em cidades ou comunidades, colocando 
em prática projetos e ações de interesse de comunidades locais. A integração social 
envolverá o aprimoramento das competências e das habilidades de cada aluno participante 
e, ao mesmo tempo, transferirá conhecimentos e práticas da academia para formar 
pessoas que atuarão como multiplicadores do desenvolvimento sustentável das 
localidades, visando ao bem-estar da população.  

 
✔ criar mecanismos que estimulem o incremento da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade na trajetória de formação dos estudantes.  
 
✔ ampliar o Programa de Educação Tutorial (PET) da USP, de modo a valorizar o aprendizado 

dos estudantes nas diferentes frentes das atividades-fim. 
 
✔ buscar a recomposição dos valores das bolsas de graduação junto às agências de fomento. 

 
No que se refere à pós-graduação, partimos do entendimento de que as políticas a serem 
implementadas devem valorizar a excelência na formação de recursos humanos, a produção 
intelectual qualificada e a transferência de conhecimentos e tecnologias para a sociedade. Devem 
ser pautadas pelo planejamento de ações concretas, fundamentadas em dados e guiadas pela 
busca de resultados.  

A USP é hoje a Instituição de Ensino Superior do país com a maior participação no Sistema Nacional 
de Pós-Graduação, oferecendo 6% dos mais de 4.300 programas em funcionamento no país. Para 
fortalecer a excelência da pós-graduação, propomos:  

✔ buscar, junto às agências de fomento, a ampliação de recursos, auxílios e bolsas, bem como 
a recomposição dos seus valores, para a pós-graduação. 
 

✔ incentivar a adoção/ampliação de ações afirmativas na Pós-Graduação, respaldadas por 
políticas de permanência estudantil. 

 
✔ criar a bolsa de formação em pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, exclusiva para 

os estudantes de pós-graduação. Com esta ação, a USP passa a ter um papel ativo em atrair 
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pós-graduandos ofertando cota de bolsas às Unidades de Ensino e Pesquisa, Institutos 
Especializados e Museus. 

 
✔ valorizar a formação do pós-graduando para a docência, posto que a  capacitação dos 

egressos da USP refletirá diretamente na qualidade do ensino superior no país.  
 

✔ criar o Programa Co-Orienta IC, por meio do qual nossos doutorandos poderão e serão 
incentivados a co-orientar formalmente trabalhos de iniciação científica na graduação. 

 
✔ promover maior integração entre os programas de pós-graduação, incentivando o 

estabelecimento de redes, internas e externas, com intercâmbios de docentes e estudantes 
em instituições nacionais de excelência. 

 
✔ ampliar os mecanismos de apoio para a publicação das pesquisas dos pós-graduandos. 

 
✔ propor a edição de Editais Nossa Rede PG, por meio do qual serão apoiados projetos 

submetidos por doutorandos, em rede, envolvendo dois ou mais programas, em torno de 
temas multidisciplinares. 

 
✔ criar a bolsa Jovem Talento na Pós-Graduação, em parceria com empresas, instituições de 

Governos e Fundações, com o objetivo de aproximar os pós-graduandos do mercado de 
trabalho. 

 
✔ criar programa específico para inclusão de professores estrangeiros como docentes 

visitantes nas disciplinas dos cursos de pós-graduação. 
 
✔ incentivar que os programas de pós-graduação ofereçam disciplinas em línguas 

estrangeiras, assim ampliando a inserção internacional das disciplinas de pós-graduação, 
com especial atenção à América Latina e África (v. Internacionalização). 

 
✔ desenvolver programas de estímulo ao empreendedorismo para os estudantes de modo 

geral, e aos de pós-graduação, em suas especificidades.  
 
 

Atividades-fim: Pesquisa e Inovação 

A pesquisa está na base conceitual de criação da Universidade de São Paulo, explicitamente 
expressa no decreto de 1934, estabelecendo que “o desenvolvimento da cultura filosófica, 
científica, literária e artística” é o alicerce para a liberdade e a grandeza de um povo, também 
afirmando que “somente por seus institutos de investigação científica, de altos estudos, de cultura 
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livre, desinteressada, pode uma nação moderna adquirir a consciência de si mesma, de seus 
recursos, de seus destinos”. 

A ciência, mesmo sofrendo ataques constantes de parcela da sociedade, ganhou destaque   durante 
a pandemia, por ter apresentado soluções para minimizar muitos dos problemas decorrentes da 
Covid-19 e, principalmente, devido ao desenvolvimento de várias vacinas em tempo recorde. Por 
outro lado, tem havido diminuição gradual e persistente do financiamento público à pesquisa no 
Brasil. 

Neste contexto, é preciso executar ações concretas, que contribuam para o avanço estratégico do 
país, gerando conhecimento que se traduza em inovação e em desenvolvimento sustentável, de 
forma a diminuir a desigualdade social e colaborar para a soberania nacional. 

Nesta perspectiva, as ações recentemente implementadas pela USP em áreas de pesquisas 
inovadoras e estratégicas (tecnologias de mobilidade disruptivas, energias limpas, 
envelhecimento, bioeconomia e economia azul, água, alimentos, mudanças climáticas, economia 
criativa, entre outros), com o envolvimento de um grande contingente de nossos pesquisadores, 
devem ser estimuladas e ampliadas.  

No entanto, para atender às demandas da sociedade que se encontra em rápida transformação, 
ainda precisamos avançar em áreas que estão ganhando expressiva relevância social e econômica, 
em tempo relativamente curto, como a acelerada transição para o mundo digital, a valoração do 
design como vantagem competitiva no mercado mundial, as questões relativas à diversidade, 
responsabilidade social e ciência cidadã, saúde do planeta, entre outros temas.  

A USP deve oferecer apoio institucional aos seus pesquisadores e buscar mecanismos para evitar 
a fuga de talentos para outras IES no país ou para o exterior, o que vem se ampliando de maneira 
preocupante. Por isso é fundamental continuar estimulando a atração de jovens doutores  e 
oferecer condições que  incentivem o engajamento institucional. Nesse sentido, propomos: 

✔ criar Centros Avançados de Pesquisa e Inovação em áreas estratégicas, de maneira a 
expandir a integração de pesquisadores que atuam em áreas similares ou complementares, 
resultando em pesquisas de maior impacto e valor agregado para o país e a sociedade. Este 
será um projeto de maior envergadura e não trará prejuízos à ação indutora de 
interdisciplinaridade dos NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). 
 

✔ consolidar e ampliar o Programa de Atração e Retenção de Talentos (PART) em parceria e 
com maior envolvimento das Unidades, Institutos Especializados e Museus. 

 
✔ expandir o apoio à manutenção e gestão da infraestrutura de pesquisa para desonerar o 

pesquisador, como o USPMULTI e o Plano de Gestão das Instalações Animais e as Coleções 
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garantindo recursos financeiros para a sua organização, conservação e visibilidade interna 
e para o público externo à Universidade. 

 
✔ aperfeiçoar o Programa de Apoio aos Jovens Docentes. 

 
✔ consolidar as ações de grande impacto da Agência USP de Inovação (AUSPIN). 

 
✔ Incrementar/consolidar as ações do InovaUSP em São Paulo e fazer avançar os InovaUSP, 

Polos São Carlos e Ribeirão Preto. 
 
✔ prover condições e estimular que nossos pesquisadores realizem pós-doutoramento ou 

estágio sabático em instituições de primeira linha no exterior.  
 
✔ criar a Escola de Inovação da USP, vinculada à Agência USP de Inovação, que proporá 

desafios a pós-doutorandos, pós-graduandos e graduandos, além de oferecer ferramentas 
(gestão, administração, tecnologias, entre outras) para fomentar uma visão 
empreendedora e incentivar a criação de empresas de base tecnológica. 

 
✔ celebrar políticas conjuntas entre as universidades estaduais paulistas que permitam a 

ampliação do acesso da comunidade às bases de informação necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho de pesquisa e formação. 

 
✔ aprimorar os serviços essenciais de gestão de projetos por meio dos Escritórios de Apoios 

a Projetos (EAPs), com a  identificação das demandas ora reprimidas nas Unidades e 
permitindo aos pesquisadores que dediquem seu tempo exclusivamente à pesquisa. 

 

Atividades-fim: Cultura e Extensão Universitária  

As atividades de cultura e extensão, por sua abrangência, complexidade e natureza, constituem 
instrumentos da Universidade para construir, junto à sociedade, esforços na busca de soluções 
para os desafios emergentes em nosso país e no mundo: o combate às desigualdades e o respeito 
à diversidade, a inclusão econômica, a sustentabilidade social e ambiental, entre muitos outros.  

Ações de cultura e extensão alinhadas às atividades de ensino e pesquisa resultam em experiência 
marcante na formação dos estudantes de graduação e de pós-graduação, provendo-os, além da 
prática, com competências sócio-emocionais, que os tornarão profissionais mais completos para 
atuarem na sociedade. Para a comunidade externa, tais ações têm como consequência uma efetiva 
melhoria de seu entorno além de proporcionarem a percepção do papel transformador que a 
Universidade desempenha. 

A difusão do conhecimento deve ser cada vez mais uma prioridade na USP e algumas das ações 
para garantir que esse objetivo se realize são: 
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✔ ofertar novos de cursos de difusão do conhecimento e de aperfeiçoamento, usando 
tecnologias de informação e comunicação adequadas e tendo como meta, em todo o país, 
a adesão de 1 (um) milhão de estudantes. 
 

✔ promover, em conjunto com as Unidades, Institutos e Museus, ações de formação, 
constituindo um amplo Programa de Divulgação Científica e Cultural, adequado a públicos 
diversificados, de diferentes ambientes e competências. 

 
✔ consolidar o “Portal USP eX” (software, TI, design instrucional, integração com o Sistema 

APOLO) para a elaboração e a execução dos cursos de extensão da USP de modo que o 
docente possa se concentrar no conteúdo do curso.  

 
✔ integrar cursos de extensão novos ou já existentes a disciplinas de graduação ou pós-

graduação, inclusive em parceria com outras Universidades e Instituições do Brasil e do 
exterior. 

 
✔ utilizar a capilaridade do programa USP MUNICÍPIOS para promover ações da Universidade 

em todo o Estado de São Paulo e integrar as ações com as Unidades Móveis USP na 
Comunidade, por meio de ações conjuntas entre diferentes Unidades de Ensino e Pesquisa, 
Institutos Especializados e Museus. 

 
✔ Definir, com às universidades estaduais paulistas e ao Centro Paula Souza (FATECs e 

ETECs), um programa conjunto de apoio aos municípios no planejamento, gestão, 
capacitação técnica e inovação em políticas públicas. 

 
✔ consolidar o Anfiteatro Camargo Guarnieri e o Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA) 

como centros estratégicos de extensão de atividades culturais para a comunidade; 
identificar espaços nas Unidades e em pontos estratégicos dos campi,  para difusão dessas 
atividades. 

 
✔ integrar agendas das diversas atividades culturais que acontecem na Universidade a fim de 

possibilitar sinergia e itinerância. Tal ação pressupõe desenvolver estratégias eficientes 
de comunicação entre a Reitoria e as Unidades e consolidar e ampliar as ações nos campi 
do interior. 

 
✔ organizar e fomentar a promoção e a participação em eventos culturais e científicos de 

ampla visibilidade e qualificação em parceria com as Unidades de Ensino e Pesquisa, 
Institutos Especializados e Museus. 

 
✔ promover residências artísticas e científicas de excelência; apoiar ações em áreas 

inovadoras; articular parcerias externas. 
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✔ articular e fomentar projetos que usem a transdisciplinaridade da pesquisa com foco na 

Agenda 2030 e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que tem, por si só, 
caráter integrativo, multi e transdisciplinar. 

 
✔ implantar ações que ampliem o raio de atuação da Editora da USP (EDUSP) na divulgação 

qualificada da produção artística, cultural e científica de qualidade, tanto para a 
comunidade interna quanto para o público externo. 

 

Ações transversais 

Internacionalização 

A USP é uma universidade cujo reconhecimento internacional está expresso no posicionamento de 
destaque em inúmeros ranqueamentos, mas especialmente na participação em redes de pesquisa 
e colaboração acadêmica com universidades altamente prestigiadas, que resultam em produção 
de alto nível com parceiros internacionais de instituições de ponta. O destaque da USP é ainda mais 
realçado quando se circunscreve ao universo ibero-americano ou ao Sul Global.  

Uma série de medidas pode ser tomada para intensificar nosso nível de internacionalização. Vale 
citar, como exemplo, medidas que dotem a universidade de um ambiente mais organicamente 
internacional, que vai da ampliação da oferta de cursos em língua estrangeira, tanto na graduação 
quanto na pós-graduação, ao incentivo para que docentes tenham oportunidades de pesquisa no 
exterior. Além disso, os espaços da Universidade necessitam ser habilitados para a ambientação 
internacional, convergindo para a devida reciprocidade, facilitando a atração de alunos e 
profissionais do exterior ao nosso convívio.   

A dimensão regional merece maior esforço de internacionalização por parte da Universidade. A USP 
reúne amplas condições de ter uma atuação com ainda maior nível de protagonismo regional em 
suas três missões (ensino, pesquisa, cultura e extensão). As propostas, apresentadas a seguir, 
devem contribuir para a transformação da USP em um “hub acadêmico” para a América Latina e a 
África. O intercâmbio com países dessas regiões já ocorre, de forma relativamente frequente, e é 
possível criar uma política indutora para este fim. 

Algumas das prioridades são: 

✔ ampliar a cooperação com países em desenvolvimento (América Latina, África, Ásia), na 
linha da Cooperação Sul-Sul. 

 
✔ reforçar o papel da USP na diplomacia científica mundial, assumindo o protagonismo de 

uma liderança da região Sul Global. 
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✔ criar um ambiente internacionalizado na USP por meio de maior oferta de disciplinas em 
inglês, espanhol e em outras línguas, que atendam às especificidades de cada área, por 
meio de programas de incentivo. 

 
✔ estimular a criação de programas de doutorado internacionais em temas transdisciplinares, 

com a possibilidade de duplo-diploma, e aderentes aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

 
✔ criar o Writing Center, um centro de escrita de textos científicos com o objetivo de formar 

e apoiar o corpo de estudantes da pós-graduação, iniciação científica, pós-doutorandos e 
os professores, de maneira a dar maior visibilidade à produção acadêmica em ambientes 
internacionais. 

 
✔ criar o Programa de Mobilidade Internacional de Estudantes de Graduação vinculados aos 

seus projetos de Iniciação Científica. 
 
✔ publicar Editais visando a ampliar a participação dos programas de pós-graduação em 

redes internacionais de pesquisa e formação. 
 
✔ Criar o Programa de Estágio em Laboratórios no Exterior para servidores técnicos de 

laboratórios. 
 
✔ articular um Programa permanente de realização de pós-doutoramento/estágio docente no 

exterior, com o planejamento de substituição temporária nas atividades didáticas. 
 
✔ fortalecer as ações da AUCANI no apoio aos trâmites migratórios de estudantes e docentes 

estrangeiros. 
 

Sustentabilidade socioambiental 

O programa de Gestão para a Sustentabilidade Socioambiental é uma somatória de diretivas e ações 
a fim de aprimorar o que a Universidade já realiza por meio de ações expressivas da 
Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), buscando adequá-las à definição de metas e 
desenvolvimentos de planos de ação ligados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Há nítida movimentação, em nível mundial, de diversas instituições nesse sentido, visando a uma 
melhora no desempenho dos parâmetros de sustentabilidade ambiental. Pensando nos termos de 
que toda ação é importante, nossa Universidade pode contribuir não só em termos de Gestão, mas 
também como disseminadora de informação e co-partícipe em propostas de políticas públicas, 
além de atuar para a transformação em várias frentes. 
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Para evidenciar o compromisso da USP com o desenvolvimento de ações que transformem seus 
campi em laboratórios de sustentabilidade para as cidades nas quais estão inseridos, sem 
descontinuar ações e projetos em andamento, propomos estas prioridades: 

✔ adotar o conceito de Compras Sustentáveis, empregando critérios ambientais e conceitos 
de Economia Circular.  

 
✔ criar o Programa permanente de educação ambiental (EA) voltado ao uso racional e 

conservação dos recursos hídricos. 
 
✔ criar Grupos de Trabalho para fazer um inventário dos principais impactos ambientais, em 

cada campus, como consumo de água, consumo de energia, geração de energia, emissões 
de gases de efeito estufa, geração de resíduos sólidos e sua caracterização. O diagnóstico 
da situação atual permitirá o estabelecimento de metas e planos para a melhora do 
desempenho ambiental. 

 
✔ implementar projetos de inclusão socioambiental no Conjunto Residencial da USP (CRUSP) e 

nos demais alojamentos estudantis com a ampliação de campanhas de sensibilização sobre 
destinação e redução de resíduos (orgânicos, eletroeletrônicos) aproximando soluções de 
demandas que adequem qualidade de vida dos estudantes na promoção dos direitos 
humanos e manutenção da permanência acadêmica. 
 

✔ propiciar apoio complementar para que o Programa USP Recicla contribua ainda mais para 
a construção de sociedades sustentáveis por meio de ações voltadas à minimização de 
resíduos, à conservação do meio ambiente, à melhoria da qualidade de vida e à formação 
de recursos humanos comprometidos com essa missão. 

 
✔ implantar a Central de Triagem de resíduos sólidos no Campus do Butantã para ser gerido 

em associação com a comunidade São Remo, do bairro do Butantã. 

 

Comunicação Integrada e Estratégica 
 
Numa sociedade cada vez mais complexa e marcada pela diversidade da mídia, a comunicação, 
interna e externa, tem um papel de crescente importância para organizações e instituições 
públicas que procuram estar alinhadas com o seu tempo. Nas Universidades é fundamental valer-
se de serviços integrados que privilegiem o estabelecimento de canais efetivos de ligação com os 
segmentos a elas vinculados e, principalmente, a abertura das fontes com vistas à efetiva 
socialização do conhecimento científico, tecnológico e cultural gerado.  
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Nesse sentido a comunicação constitui um setor estratégico, que agrega valores e facilita os 
processos interativos e as mediações da Universidade com os seus diferentes públicos internos, 
com a opinião pública e com a sociedade em geral. 
 
Para que a Universidade possa cumprir sua missão de forma plena na moderna sociedade da 
informação, é vital que ela tenha um serviço integrado de comunicação. Em um período marcado 
por reiterados ataques às instituições públicas em geral, e à USP em particular, é vital e estratégico 
construir um sistema de comunicação integrada, em que as diversas áreas comunicacionais atuem 
de forma sinérgica e potencializem o conhecimento das ações e da produção da Universidade tanto 
para os seus públicos internos, quanto para o comunidades-alvo específicas ou para o conjunto da 
sociedade.  
 
Ela pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da 
comunicação interna e da comunicação administrativa, podendo-se acrescentar, no caso da 
Universidade, a comunicação pública da ciência. Essas formam o composto da comunicação 
organizacional, que deve constituir uma unidade harmônica, apesar das peculiaridades de cada 
área. Apenas a convergência de todas as atividades, com base numa política e nos objetivos globais 
da organização ou instituição, redundará numa comunicação realmente eficaz. 
 
Assim, propõe-se o fortalecimento dos trabalhos da Superintendência de Comunicação Social – 
SCS, de maneira a executar gestão estratégica das principais frentes de atuação em busca, 
também, de uma melhor sinergia das divisões e dos setores. A reorganização poderá contemplar: 
gestão estratégica e administrativa, comunicação interna, comunicação institucional, 
comunicação científica, comunicação mercadológica/publicitária, gestão das mídias (Jornal da 
USP, Rádio USP, TV USP, Revista USP, Mídias sociais), assessoria de imprensa e gestão da marca 
USP e demais marcas subsidiárias. 
 
Gestão administrativa, financeira e patrimonial 
 
Uma instituição com a dimensão da USP precisa estar continuamente se autoavaliando, 
racionalizando e inovando no cumprimento de suas atividades-meio em benefício da modernização 
e do avanço das atividades-fim.  
 
A implantação de uma política moderna de gestão administrativa, financeira e patrimonial, aliada 
às medidas práticas de controle de despesas e à busca de mais recursos, permitiu que a USP 
superasse seus desafios e iniciasse uma nova etapa em bases firmes e com potencial de 
prosperidade sustentável.  
 
A nova estrutura administrativa deve trazer ainda mais celeridade ao fluxo de processos com 
segurança jurídica, dinamismo e objetividade.  
 



21 
 

Programas como o USP Eficiente – que permite a flexibilização do uso da economia orçamentária 
em investimentos estratégicos e emergenciais - e o USP Base – um sistema de diagnóstico que faz 
uso de métricas internacionais para auxiliar na administração das Unidades, Institutos 
Especializados e Museus – são exemplos sólidos de ações de sucesso desenvolvidas e 
implementadas, e que poderão ser ampliados inclusive para aumentar também a eficiência das 
atividades-fim. 
 
Mas temos muito a avançar, seja no aperfeiçoamento de processos como na necessidade de 
tornar todos os procedimentos informatizados, gerar diretrizes uniformes e padronizadas, 
aumentar a transparência e usar de ferramentas de gestão adequadas em todos os níveis da 
administração.  
 
Algumas das prioridades são:  

✔ elaborar o novo Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 
✔ ampliar o diálogo entre os gestores da administração central e os das Unidades, Institutos 

Especializados e Museus, incluindo a formação de lideranças. 
 
✔ adotar de forma mais ampla o uso de Inteligência Artificial em sistemas para a 

administração da Universidade, bem como criar um setor de Data Science aplicada à 
gestão. 

 
✔ criar o Centro de Desenvolvimento Pessoal e Liderança com o intuito de promover formação 

continuada aos servidores técnicos e administrativos, desenvolver lideranças docentes, 
ampliar o engajamento institucional, criar orientações para crescimento profissional, e 
maximizar ações que desenvolvam as competências e habilidades das pessoas e os tornem 
partícipes dos avanços da Universidade. 

 
✔ reorganizar o sistema de gestão do espaço físico da Universidade, distinguindo entre as 

atribuições de Planejamento Físico e as de Projetos de Edificação, Avaliação e  Manutenção 
Predial e de áreas públicas.  

 
Considerações finais 

A ampliação permanente do espaço de diálogo e da participação será fundamental para a gestão 
da Universidade num período de tantas ameaças e tantos desafios. Ao longo do caminho, 
pretendemos implementar uma série de ações que aumentem efetivamente a participação da 
comunidade USP. 
 
Além da promoção de encontros e reuniões específicas com os diferentes setores das 
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comunidades internas e externas, um canal efetivo, que esperamos seja apenas o primeiro, já está 
disponível por meio do e-mail somostodosusp@gmail.com. 
 
Neste momento de apresentação das propostas reunidas sinteticamente neste programa de 
gestão, estimulamos a participação de toda a comunidade na busca de melhorias. Acreditamos, 
assim, dar um passo, ainda que modesto, na viabilização da participação cada vez mais ampliada 
e qualificada de nossa comunidade na construção coletiva dos melhores caminhos para a 
Universidade de São Paulo e para a concretização de seu papel social. 
 
Somos todos USP! 


