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Portal. Vídeo
mostra como foi a
manifestação

1.Com a atual situação dasuniversidades, como está o
diálogo com o governo?

Não existe tensão entre gover-
no e universidades. Nesse mo-
mento, não devemos dizer
que (a situação) é porque o go-
verno não deu dinheiro. Isso
não é verdade. Temos é de
preservar a nossa autonomia
financeira. Ela possibilitou
nosso papel importante e reco-
nhecido na geração de conhe-
cimento e na formação.

2.Parece que as universida-des descobriram agora a
situação. O que houve?

Nosso erro foi subestimar o
que estava acontecendo com
a economia do País e do mun-
do. O ICMS está aumentando,
mas a inclinação da curva (o
ritmo) está diferente.

3.Como tomar outras medi-das de financiamento?
Temos de melhorar

nosso ‘budget (orçamento)
dois’. Conseguimos captar nas
agências de fomento, mas so-
mos fracos com as empresas.
Isso sempre garantindo ensi-
no público gratuito. Por mais
que haja quem pode pagar, o
que precisamos é incluir os
alunos com menor poder aqui-
sitivo, o que tem implicação
nos custos de permanência.

estadao.com.br/e/uspnarua
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Os estudantes que ocupavamo
prédio da Reitoria da Universi-
dade de Brasília (UnB) desde a
quinta-feira passada resolve-
ram desocupar o local ontem,
após chegar a um acordo com a
direção da universidade. Cerca

de 30 pessoas que estavam no
gabinete do reitor Ivan Camar-
go deixaram a sala de reuniões
por volta das 20h.
O grupo redigiu namanhã de

ontem uma carta em que lista-
ramalgunspontosqueconside-
raram fundamentais para a saí-
da pacífica. Entre as reivindica-
ções estava o pedido de revisão
e acompanhamento da Defen-
soria Pública no processo do
“catracaço”, ocorrido em feve-
reiro do ano passado, quando
estudantes pularamas catracas
do restaurante universitário.
Alémdisso,elescobramagaran-

tiademoradiadignaparaquem
recebe bolsa.
A carta foi escrita emconjun-

to com o defensor público He-
vertonGisclan Silva. No fim da
manhã, os estudantes decidi-
ramemassembleiaqueasbarri-
cadas da entrada da reitoria se-
riammovidas para o último an-
dar, onde fica a sala do reitor.
Em contrapartida, a prefeitura
do câmpus concordou em reli-
gar a água e luz dos ocupantes.
Por volta das 19h30, os estu-

dantes tiverama informaçãode
que o reitor havia concordado
comalgunspontosdacarta.Em

brevediscussão,osalunosopta-
rampordesocupar o lugar,mas
exigiramqueCamargo assinas-
se a carta com a presença dos
alunos.O reitordisseque sóas-
sinariaotermoapósadesocupa-
ção completa do local. Os estu-
dantes voltaram para o gabine-
te da reitoria e, aos cantos de
palavrasdeordem,permanece-
ramna entrada.
Às 20h, umaoficial de Justiça

foiatéolocalparaexigirareinte-
gração imediata do prédio. Os
jovens voltaram para o gabine-
tee,apósrápidareunião,decidi-
ram deixar o lugar. Os cerca de
30 alunos permaneceram no
hall, aguardando o reitor para a
assinaturado termo.Até as 21h,
Camargo não havia chegado.

Estudantes encerramaocupação da reitoria daUnB

! Cerca de 500 professores, fun-
cionários e alunos das universida-
des estaduais paulistas fizeram
um ato na tarde de ontem contra
o congelamento de salários de
docentes e servidores e em
apoio à greve dos metroviários. O
grupo bloqueou a Estação Butan-
tã de metrô por 20minutos após
protestar na frente do prédio da

Reitoria da Universidade de São
Paulo (USP), na Cidade Universi-
tária, zona oeste.
A ideia era fazer a manifesta-

ção enquanto houvesse a reunião
do Conselho Universitário da
USP, órgão máximo da institui-
ção. A Reitoria, porém, decidiu
suspender o encontro por causa
de piquetes no prédio e falta de
tempo para confirmar a data da
reunião com os conselheiros.
O adiamento foi visto como pro-

vocação por docentes e servido-
res da USP, Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) e

Universidade Estadual Paulista
(Unesp), em greve há três sema-
nas. O conselho de reitores diz
que há pouca chance de reajuste
e o congelamento será reavalia-
do no segundo semestre, a de-
pender do volume de repasses.
No protesto, o grupo exibiu fai-

xas contra a postura do governo
do Estado ao demitir 42 funcioná-
rios dometrô após a greve da
categoria nesta semana. Além da
Estação Butantã, os manifestan-
tes bloquearam ruas do bairro
durantemais de uma hora de ca-
minhada. / P.S. e V.V.
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Por verba,
estaduais
planejam
expansão
USP, Unicamp e Unesp, em crise financeira,
queremmudar cálculo do repasse do ICMS

MarilzaRudge, pres. do Cruesp e
reitora em exercício da Unesp

Paulo Saldaña
Victor Vieira

As universidades estaduais
paulistas – USP, Unicamp e
Unesp – preparam um plano
conjunto de expansão de va-
gas na graduação como con-
trapartidaparanegociar com
ogovernodoEstadooaumen-
toderepassesderecursos.Fa-
culdades e departamentos já
têm estudado como obter
uma oferta maior de vagas
sem que haja grandes impac-
tos de custos de contratação
e infraestrutura.
As instituições vão insistir na

representação que elas têm na
pesquisa, ensino e na própria
economia do Estado – as três
respondempormais de 50%da
produçãocientíficadoPaís,por
exemplo. Mas como explica a
presidentedoConselhodeRei-
tores das Universidades Esta-
duais de São Paulo (Cruesp),
Marilza Vieira Cunha Rudge, é
preciso oferecer uma “contra-
partida” para obtermais recur-
sos. “Já colocamos os três pró-
reitores de Graduação para ver
o que as universidades podem

aumentarnonúmerodevagase
cursos para oferecer para a po-
pulação que nos mantém”, diz
ela, reitora em exercício da
Unesp (leia mais nesta página).
Ainda não há um número fe-

chadode vagas quepoderão ser
criadas. A proposta deve passar
peloscolegiadosdasuniversida-
des, mas a ideia é que a expan-
são valha para 2016.
Hoje, as três universidades

oferecem22,2milvagasporano
na graduação. Marilza lembra
que o aumento da inclusão, te-
ma pelo qual as estaduais e o
governo Geraldo Alckmin
(PSDB)têmsidobastantepres-
sionados,dependederecursos.
“Quando houve aumento de

arrecadações, as universidades
responderamàdemandaecria-
rammais vagas. Para aumentar
agora precisamos de recursos”,
disse o reitor da Unicamp, José
Tadeu Jorge. Segundo ele, já há
plano para criar 500 vagas,mas
que depende de dinheiro.
Na USP, cinco diretores de

unidades confirmaram consul-
tas sobre possibilidades de au-
mentar vagas. Segundo o dire-
tor da Escola Politécnica, José
Roberto Piqueira, o tema é dis-
cutido há alguns dias. “Em al-
gunscursos,temostotaiscondi-
çõesdeexpandir.Mastemosfa-
tor limitante, comoociclobási-
co, quando os alunos ficam to-
dos juntos.” Procurada, a USP
informou que a questão está
sendo tratada pelo Cruesp.
A estratégia é parecida como

que aconteceu com a transfe-
rênciadoHospitaldeBotucatu,
no interior, daUnesppara a Se-
cretaria da Saúde em 2010. A

universidade ficou com as ver-
basdo financiamentodohospi-
tal,massecomprometeuacriar
11 cursosdeEngenhariae refor-
çou oferta de cursos de forma-

ção docente.

Recontagem. As três estaduais
vivemumacrise financeiracau-
sada pelo comprometimento

entre 95% e 105% de seus orça-
mentos comsalários. Professo-
res,funcionáriosealunosentra-
ram emgreve emmaio, após os
reitores decidirem congelar os

salários – e adiar até setembro
qualquer conversa de reajuste.
As estaduais recebem desde

1989umaparcelafixadoImpos-
to sobre Circulação de Merca-
doriaseServiços(ICMS).Opla-
nodas universidades não é ten-
tar elevar esse porcentual, hoje
em9,57%,masmudarocálculo.
OCruespquerconsideraros ju-
ros emultasque envolvemaar-
recadação e não só o recolhi-
mentolíquido.Issorepresenta-
ria cerca de R$ 360milhões por
ano – o orçamento anual das
três fica em torno de R$ 10 bi-
lhões.Jáossindicatosdedocen-
tes e funcionários pedemque o
porcentual chegue a 11,6%.
ASecretariadaFazendainfor-

mou, emnota, que não recebeu
propostaformalsobreosrepas-
ses de ICMS. A pasta defendeu,
porém,queorepassesubiu32%
no período entre 2007 a 2013.

Reivindicação.Alunos queremmoradia para bolsistas

Grevistas fazem
protestoe fecham
estaçãodemetrô

Ato.Mesmo com a reunião do Conselho Universitário da USP adiada, protesto foi mantido

Oficial de Justiça exigiu
reintegração imediata;
grupo cobra de reitor a
assinatura de uma carta
de compromissos


