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 Mais um passo decisivo
No dia 14 de maio, com a criação da Pró-Reitoria 

de Gestão com Pessoas (ProPessoas), a Unifesp deu 
um importantíssimo passo no sentido de construir um 
modelo de organização e de relações de trabalho mais 
transversal e participativo. Trata-se de uma conquista 
que honra um dos principais compromissos de nossa 
campanha eleitoral.

Como toda conquista importante, esta não foi fa-
cilmente obtida. Ao contrário. A proposta de criação 
da nova pró-reitoria, reivindicação histórica da comu-
nidade universitária, não foi encaminhada por gestões 
anteriores da universidade. Em 2013, lutando contra 
um certo ceticismo, impulsionamos um amplo pro-
cesso de discussões que ocorreram em plenárias, co-
missões e ofi cinas, com a participação dos servidores 
técnico-administrativos em educação (TAEs) de todos 
os níveis, tendo como objetivo fi nal a criação da nova 
pró-reitoria. Isso demandou grande dedicação de todos 
os envolvidos.

Num primeiro momento, iniciamos a reformu-
lação do Departamento de Recursos Humanos, o 
que implicou a criação da Secretaria de Gestão com 
Pessoas (Segesp), instituída como etapa intermediária. 
Ao fi nal de 2013, formamos grupos de trabalho (GTs) 
que deram continuidade ao processo de estruturação 
da pró-reitoria, à política de saúde e de capacitação e 
à reestruturação do Núcleo de Assistência à Saúde do 
Funcionário (Nasf). Foram ou estão sendo realizados 
concursos para admissão de mais de 250 docentes e 
mais de 300 TAEs, entre vagas novas e de reposição 
- estas  decorrentes de aposentadorias e exonerações. 
Finalmente, em 14 de maio, a ProPessoas foi ofi ciali-

zada pelo Conselho Universitário (Consu).
Claro que estamos apenas no início da caminhada: 

há muito ainda a ser feito, até porque devemos agora 
travar uma árdua luta contra hábitos e costumes sedi-
mentados ao longo dos anos. Mas a inércia foi rompida 
e o passo decisivo foi dado.

A instituição da ProPessoas, muito longe de re-
presentar uma ação isolada, deve ser entendida como 
parte constitutiva de um processo muito mais amplo, 
que implica a realização, em novembro, do Congresso 
20 Anos de Unifesp: Autonomia, Democracia e So-
ciedade. Seu objetivo fundamental é o de preparar as 
condições para construir uma universidade pública 
de maior qualidade no início do século XXI. Essa 
refl exão deve ter como horizonte regulador a ideia de 
uma universidade autônoma em relação a partidos e 
governos, democrática na construção de seus processos 
internos e socialmente referenciada na lógica de seu 
trabalho acadêmico.

Estamos no caminho certo, sempre contando com 
a participação da comunidade, num ambiente plural 
e democrático. As eventuais difi culdades e os obstá-
culos, inevitavelmente amplifi cados pela exigência da 
expansão, serão certamente superados pelo esforço 
coletivo. A Unifesp que desejamos será o resultado da 
vontade de todos.
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Educação e inclusão devolvem sorrisos às crianças doentes
Projeto oferece aulas para jovens em tratamento no HSP-HU

Marcela Millan
Com paredes brancas, médicos e enfermeiros tran-

sitando de um lado para outro em seus jalecos também 
impecavelmente claros, os hospitais costumam ser um 
ambiente inquietante para a maioria das pessoas, mas 
não para aquelas que frequentam o nono andar do Hos-
pital São Paulo-Hospital Universitário (HSP-HU). Na 
ala pediátrica, inúmeros desenhos infantis são expostos 
em biombos ou porta soros, indicando o caminho para 
uma sala diferenciada em que as crianças entram com 
um sorriso largo no rosto. As paredes da sala também 
são coloridas, em um tom lilás, alegradas por telas e 
trabalhos dos alunos, de diferentes idades, internados 
no hospital. “As crianças vem com muita boa vontade. 
Às vezes elas acordam e correm para a sala de aula”, 
contou Léa Albertoni, psicopedagoga e coordenadora 
da Classe Hospitalar (CH).

Concebida em 2007, a CH, alinhada ao projeto de 
humanização do HSP-HU, transforma o dia a dia das 
crianças internadas, propondo atividades diferenciadas 
e exercícios escolares personalizados. “Fui convidada 
pela professora Rosana Puccini, na época diretora 
do Departamento de Pediatria, para fazer o projeto 
político-pedagógico para implantar a CH no HSP-HU. 
Nós começamos com um grupo de voluntários até a ofi -
cialização do projeto”, diz Léa. Crescendo com o apoio 
do Departamento de Pediatria da Unifesp, o projeto se 
ofi cializou em 2009, a partir do convênio fi rmado com 
a Secretaria da Educação do Estado e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de São Paulo, contando atualmente 
com sete profi ssionais com formação em Pedagogia e 
que já cursaram ou estão cursando especialização em 
Psicopedagogia ou Pedagogia Hospitalar, além dos 
professores cedidos pelas secretarias.

Visando promover o desenvolvimento cognitivo, 
socioafetivo e psicomotor das crianças, a CH conta com 
um cadastramento feito a cada dia por uma professora. 
“Os grupos são sempre muito diferentes. Nós constitu-
ímos um grupo multisseriado, com idades diversas, e 
desenvolvemos uma programação específi ca para cada 
pessoa, fazendo um diagnóstico de aprendizagem. O 
importante é saber quem é cada criança. A partir desse 
diagnóstico, nós fazemos um plano de desenvolvimento 
individual”, explicou Léa.

No período da manhã, como existem muitas crian-
ças em procedimentos hospitalares, as aulas focam-se 
em atividades e ofi cinas de conhecimento de mundo, 
permitindo que os alunos cheguem, conforme são li-
berados pela enfermagem, e integrem-se ao grupo e ao 
trabalho. A parte da tarde é dedicada a uma abordagem 
mais focada no conteúdo, com as áreas de Português e 
Matemática. Tamiris Viana, mãe de Pablo, reconhece 
nessas aulas uma importância muito grande. “Como 
meu fi lho passa mais tempo no hospital do que em 
casa, é muito bom ter um projeto que entra em contato 
com a escola. A escola passa algumas atividades e as 
professoras do hospital o ensinam a fazê-las. Meu fi lho 
gosta de estudar, de fazer lição. Ele fi ca muito mais 
alegre quando participa das atividades, principalmente 
as de Matemática”.

Essa não é a primeira vez que Pablo é hospitalizado. 
Quando mais novo, Tamiris precisou lutar para garantir 
o direito de ele desenvolver-se, pois a escola que Pablo 
frequentava não aceitava as atividades feitas no hospital 
como legítimas. “Eu precisei recorrer à Delegacia de 
Ensino para que a escola aceitasse as atividades dele”, 
diz Tamiris.

Unifesp promove 1º Congresso 
sobre Atendimento ao Escolar

Dirigido pela pedagoga Léa Albertoni, o 
1º Congresso Nacional sobre Atendimento 
ao Escolar em Tratamento de Saúde ocorreu 
concomitantemente ao 8º Encontro Nacional 
de Atendimento ao Escolar Hospitalar e ao 1º 
Simpósio Internacional de Psicomotricidade 
com Escolares em Hospitais e Ambulatórios 
entre os dias 26 e 28 de maio no Teatro Marcos 
Lindenberg da Unifesp.

Promovendo a inter-relação entre saúde e 
estudos, o evento abordou temas que imple-
mentassem, técnica e cientifi camente, o ensino 
das crianças em tratamento. A abertura trouxe 
autoridades como o secretário de educação do 
estado de São Paulo, Herman Jacobus Cornelis 
Voorwald, e o secretário adjunto da saúde do 
município de São Paulo, Paulo de Tarso Puc-
cini. A programação foi composta por confe-
rências, debates e apresentações de trabalhos, 
sempre visando um desenvolvimento global 
do escolar em tratamento de saúde.

Com um ambiente agradável, em que as crianças, 
pais e professores esquecem que estão no hospital, a 
CH tem o cuidado de desenvolver as potencialidades 
individuais de cada aluno, sempre tendo em vista o 
seu reingresso à escola. “Procuramos ter esse contato 
próximo com a escola porque, em algum momento, ela 
volta para lá. E, ainda que não volte, não pode perder o 
sentimento de pertencimento à escola, mesmo estando 
distante”, explica a coordenadora. “Em geral, como 
trabalhamos com crianças com doenças crônicas, elas 
são internadas em um momento em que a doença está 
mais exacerbada e têm a possibilidade de voltar para o 
ensino regular quando a doença ameniza-se”, diz Léa.

Tirando a criança do leito, o projeto acaba fazendo 
do período de internação hospitalar algo mais bran-
do e inclusivo, o que reduz os efeitos traumáticos e 
emocionais nas crianças. Ocupando suas horas com 
atividades que exercitam a criatividade, e até o conhe-
cimento do próprio corpo doente, com arte, escrita e 
números, percebe-se que as crianças sentem-se mais 
familiarizadas naquele ambiente. 

“É um trabalho muito gratifi cante. Escutar as pa-
lavras de agradecimento de uma mãe, que está aqui 
com tantas preocupações, e perceber que você vem 
para acrescentar coisas àquelas vidas, não tem valor. 
As crianças gostam de estar aqui e, mais do que isso, 
confi am em nosso trabalho”, diz a professora Vanderci 
Ruiz Braga. “É uma realização muito grande. Hoje em 
dia nós temos uma equipe considerada padrão, um 
trabalho reconhecido e que serve como modelo para 
outras escolas. Mas o mais importante é ver as crian-
ças sendo bem atendidas e podendo voltar para suas 
escolas”, completa a dra. Léa.
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Associados mantêm capital de R$ 17 milhões
O servidor cooperado pode tomar empréstimo 
com juros bem abaixo do cobrado pelos bancos 
e obter outros serviços

José Luiz Guerra
Docentes e servidores da Unifesp interessados 

em subscrever capital,  obter empréstimos com juros 
baixos e outros benefícios como seguros e previdência 
complementar, tanto para si próprio quanto para seus 
familiares, podem contar com o apoio de uma coope-
rativa de crédito mútuo. 

A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores do 
Ministério da Educação em São Paulo (Coopemesp), 
criada em 1999, surgiu por iniciativa de seu atual di-
retor-executivo, Vander Boaventura. Anos antes, em 
1993, Boaventura, inspirado em modelos similares de 
sucesso, especialmente no estado do Pará, onde exis-
tem mais de 20 cooperativas dessa natureza, ligadas a 
órgãos federais, havia criado entidade semelhante em 
São Paulo, voltada apenas aos servidores da Escola 
Técnica Federal - hoje Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) - onde atuou como docente. “Tive uma aula so-
bre cooperativismo em Belo Horizonte e quando voltei 
para cá tive a ideia de criar, junto com alguns colegas, 
uma cooperativa dessa natureza no IFSP”, explica.

Com o passar dos anos, a Unifesp e a Representa-

O que dizem os cooperados
O servidor da Unifesp, Renato Conte, as-

sociado da COOMEPESP desde 2005, afi rma 
que conheceu a cooperativa por meio de outros 
servidores da mesma instituição que já eram do 
quadro. “Aceitei, após a explicação dada pelos 
meus colegas de como funcionaria o sistema 
de cooperação em favor dos servidores com a 
cobrança de juros menores, em comparação aos 
cobrados pelos bancos”. Desde o início de seu 
vínculo já tomou dois empréstimos e a recomen-
da aos demais servidores que tenham interesse 
em associar-se.

Já Maristela Duarte, associada desde 2004 e 
atualmente vogal do Conselho de Administração, 
ingressou na entidade pela proposta oferecida e 
pela fi losofi a cooperativista, com a qual se iden-
tifi cava. Ao longo de seu vínculo, tomou alguns 
empréstimos e agora estuda a utilização de outros 
serviços. “Estou analisando o leque de benefícios 
que a Coopemesp oferece e quero aderir, assim 
que possível, à previdência e incluir como bene-
fi ciários meu marido e meus fi lhos”. Para um de 
seus fi lhos que está estudando, ela já abriu uma 
conta corrente. “Neste período da vida deles, ter 
cartão de débito facilita muito na alimentação e 
locomoção”. Além disso, quando soube da pos-
sibilidade de outros familiares associarem-se, 
recomendou-lhes que aproveitassem dessa van-
tagem. “Fiquei bastante feliz em saber que pais, 
irmãos e marido poderiam associar-se. Agora 
todos pretendem fazê-lo”, conclui.

ção do Ministério da Educação em São Paulo (Remec) 
demonstraram interesse em fundar uma cooperativa de 
crédito. No entanto, devido ao capital inicial elevado 
exigido pelo Banco Central, a saída foi incorporar as 
duas instituições à Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Servidores da Escola Técnica Federal de São Paulo 
(Cootefesp), dando origem à Coopemesp.

No ano de 2013, a Coopemesp aderiu ao Sistema 
de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), que fez 
com que ela deixasse de ser uma instituição regional 
e passasse a ter abrangência nacional. O Sicoob é um 
dos três sistemas de crédito em âmbito nacional, vol-
tado às cooperativas, que possibilita maior fl uxo do 
capital, oferta de produtos e serviços diversifi cados e 
maior segurança aos cooperados. Esse sistema permite 
que o capital da Coopemesp seja submetido ao Banco 
Cooperativo do Brasil (Bancoob), o qual recebe diaria-
mente a aplicação das cooperativas de créditos fi liadas 
à Sicoob e gera uma receita. Ao fi nal do ano, a sobra 
líquida dos lucros volta às instituições de origem e, 
consequentemente, a seus cooperados, enquanto nos 
bancos privados a sobra fi ca apenas com seus donos 
e acionistas.

Atualmente a Coopemesp possui 1.226 associados 
ativos e um capital de cerca de R$17 milhões.

Empresa de pessoas, não de capital
O princípio fundamental de uma cooperativa é 

que o associado também é “dono” dessa entidade. “Ela 
é uma empresa de pessoas e não de capital. O coope-
rativismo é, antes de tudo, um ideal humano, que se 
contrapõe ao individualismo. Este gerou o contexto 
universal do capitalismo, que estabelece as diferenças 
e desigualdades”, explica Boaventura. 

Para ter direito a integrar a Coopemesp, o postu-
lante deve ser servidor público federal de uma das três 
instituições que a constituem – IFSP, Unifesp e Remec, 
desde que lotados na cidade de São Paulo. No caso na 
Unifesp, que dispõe de um Departamento de Recursos 
Humanos central, ligado à Pró-Reitoria de Gestão com 
Pessoas, os servidores dos seis campi podem benefi ciar-

se dos serviços oferecidos. O associado pode contribuir 
com 2 a 5% do salário base, mas pode subscrever mais 
cotas, caso queira aumentar o seu capital social. Sendo 
associado, o servidor tem a possibilidade de tomar 
empréstimo pessoal com juro bem abaixo do cobrado 
pelos bancos, além de contar com serviços de capitali-
zação, conta corrente, seguros e educação cooperativa. 
Não é exigida comprovação de renda nem há consulta 
aos serviços de proteção ao crédito.

A educação fi nanceira, na opinião de Boaventura, 
é o princípio fundamental de uma cooperativa de 
crédito, em razão de sua natureza solidária. “Ela é 
chamada de cooperativa de crédito mútuo, pois com-
bate a concorrência, a agiotagem e a concentração de 
renda. No aspecto prático, a cooperativa começa como 
a possibilidade de mostrar a importância da poupança 
subscrevendo-se o capital e, justamente em função des-
sa união, ela passa a ter a capacidade de poder oferecer 
aos seus membros os recursos que vêm atender às suas 
necessidades de melhoria da qualidade de vida”.

Norberto Lobo, presidente do Conselho de Ad-
ministração da cooperativa, explica que os associados 
não pensam somente nos serviços oferecidos. “Temos 
perfi s de servidores que enxergam na Coopemesp 
a possibilidade de guardar algum dinheiro, além do 
fato de que os associados ao tomarem um empréstimo 
estão, ao mesmo tempo, capitalizando essa poupança”.

Investimento de longo prazo
O dinheiro investido pelo associado, além de ser 

formador do capital social da cooperativa, pode ser 
resgatado. “O valor investido será devolvido, desde que 
o associado se desligue temporariamente da coopera-
tiva. Essa devolução do capital será feita em parcelas 
por um período determinado pelo Conselho de Admi-
nistração”, diz Boaventura. Atualmente, a Coopemesp 
realiza a devolução em até seis parcelas, defi nidas pela 
entidade, sempre visando sua saúde fi nanceira e liqui-
dez. Assim que o valor for devolvido integralmente, 
o associado, caso queira, pode retornar ao quadro e 
reiniciar a subscrição de seu capital.

Fonte: Banco Central do Brasil - período de 22/05/2014 a 28/05/2014
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Equipe de recepção

Em relação aos desafi os e às novas ações a serem 
implementadas, o coordenador revela que a infraes-
trutura do núcleo está sendo melhorada gradualmente, 
com o objetivo de oferecer melhores condições de 
trabalho aos profi ssionais e condições de atendimento 
aos pacientes. “Foram trocadas as macas, as mesas 
ginecológicas e o mobiliário, dando uma atenção es-
pecial ao profi ssional, para que ele realize sua função 
adequadamente”, explica. 

Hoje a equipe do Nasf é formada por 50 funcio-
nários, entre assistentes administrativos, assistentes 
sociais, enfermeiros, médicos, nutricionistas, odon-
tólogos e psicólogos. “Queremos estabelecer um fl uxo 
de atendimento e uma estrutura que funcionem inde-
pendentemente de quem esteja na responsabilidade 
do núcleo”.

Demanda reprimida
Entre pronto-atendimento e consultas ambulato-

riais, o Nasf realizou 34.390 atendimentos no ano pas-
sado, o que representa aproximadamente 20% de sua 
capacidade, segundo o coordenador. “O atendimento 
está subestimado. Nós queremos o aumento no número 
das consultas, com qualidade”.

Desde junho, o atendimento do Nasf enquadra-se 
na chamada agenda contínua, na qual o indivíduo que 
procura pelo seu serviço é atendido de imediato, se 
houver condições. Se não for possível, a consulta será 
feita em um ou dois dias. 

“Antes a marcação das consultas era feita somente 
uma vez por mês”, lembra o professor. “Também temos 
que rever junto às disciplinas quanto ao aumento das 
vagas destinadas às nossas consultas, diminuindo o 
tempo para que essas consultas sejam realizadas”.

O professor Taha ressalta que hoje um dos proble-
mas observados diz respeito ao absenteísmo: o indi-
víduo marca a consulta, mas não comparece, fazendo 
com que o profi ssional fi que sem trabalhar naquela 
hora agendada e isso impossibilita que outro paciente 
seja atendido. “Vamos ter que fazer um trabalho junto 
ao servidor, para que ele entre em contato conosco, 
com pelo menos com 24 horas de antecedência, comu-
nicando a sua ausência. Além disso, nosso funcionário 
ligará para o paciente para confi rmar sua presença”.

Melhorias e perspectivas
Em relação aos exames complementares, como 

os de imagem e de laboratório, será solicitado aos 
responsáveis que os laudos retornem rapidamente ao 
médico que os solicitou. Outra mudança interna está 
relacionada à revisão da carga horária dos médicos 
para que a cobertura diária de atendimento de 12 horas 
seja contínua. “Essa cobertura é fundamental”, ressalta 
o coordenador.

Já a área destinada à internação do núcleo, que está 
localizada no sétimo andar do Hospital São Paulo e pos-
sui quatro apartamentos com dois leitos cada, passará 
por reformas. “Durante esse período, a assistência será 
feita em dois quartos do convênio, com quatro vagas 
cada”, explica Maria Aparecida de Lima, coordenadora 
administrativa do Nasf.

Uma das mudanças planejadas para médio e longo 
prazo diz respeito à construção de um prédio novo de 
ambulatórios do Nasf, onde serão realizados os exames 
complementares e as consultas. 

O professor fi naliza enfatizando que a saúde do 
trabalhador está diretamente ligada à realização plena 
de suas funções. O objetivo do Nasf é fazer com que 
o trabalhador se restabeleça e volte rapidamente à sua 
atividade, pois é ele quem faz a universidade funcio-
nar. “Se o funcionário não for bem atendido e não 
tiver condição de retornar ao trabalho, a instituição é 
consequentemente afetada”.

Sob nova direção
O Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário 
da Unifesp reestrutura-se com o objetivo de 
melhorar o serviço e atender à demanda da 
comunidade

Daniel Patini

Desde o fi nal de março, o Núcleo de Assistência à 
Saúde do Funcionário (Nasf) da Unifesp conta com 
uma nova coordenação que recebeu a missão de re-
estruturar o local, de forma a ampliar e melhorar as 
condições de atendimento, bem como receber os servi-
dores dos outros campi da instituição. “É fundamental 
que o núcleo seja reestruturado para que mais pessoas 
possam ser atendidas”, justifi ca o professor Murched 
Taha, atual coordenador-geral do Nasf.

Também tomou posse o Conselho Gestor do nú-
cleo, que apoiará e auxiliará o coordenador-geral em 
sua gestão. Anteriormente, o Nasf era vinculado ao 
Hospital São Paulo – Hospital Universitário (HSP-HU); 
atualmente está ligado à Reitoria sob a responsabili-
dade do Departamento de Saúde do Trabalhador, da 
recém-instituída Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 
(ProPessoas).

Conheça o Nasf
O Núcleo de Assistência à Saúde do Funcioná-

rio (Nasf) foi criado em 9 de dezembro de 1986, 
durante a gestão do professor Magid Iunes, então 
diretor da Escola Paulista de Medicina. 

Localizado na Rua Napoleão de Barros, 892, é 
voltado ao atendimento dos servidores e pensio-
nistas da Unifesp, dos funcionários ativos do Hos-
pital São Paulo, bem como de seus dependentes 
(cônjuges e fi lhos, até 21 anos ou até 24 anos se 
for estudante universitário ou estiver em disputa 
judicial). Para ser atendido, é preciso apresentar 
o crachá.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 
19h, e oferece atendimento com acupunturista, 
assistente social, cardiologista, clínico-geral, 
endocrinologista, ginecologista, hematologista, 
nutricionista, odontólogo, ortopedista, pediatra, 
psicólogo e psiquiatra.

Fora do horário de expediente normal, o que 
inclui o atendimento noturno e durante os fi nais 
de semana e feriados, o trabalhador pode ser 
atendido pelo setor de convênios do HSP-HU, 
acompanhado por plantonistas no Nasf no local. 
As internações de urgência são realizadas no 
hospital sob a responsabilidade das disciplinas.

O telefone para agendamento de consultas é o 
(11) 5083-3722. Para mais informações, o e-mail 
é nasf@unifesp.br.  
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Murched Taha, coordenador do Nasf
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Maquete eletrônica do anteprojeto do prédio 
da EPPEN-Osasco no terreno de Quitauna, 
com a via-parque e praça

Maquete eletrônica do anteprojeto do Bloco III da 
Baixada Santista com o complexo esportivo

“Precisamos triplicar 
nosso orçamento de 
obras”
O professor e arquiteto Pedro Arantes faz, em 
seguida, um balanço das ações executadas 
pela Pró-Reitoria de Planejamento, da qual 
é pró-reitor adjunto. As obras e projetos, em 
seu conjunto, têm como objetivo promover a 
integração dos campi às comunidades onde 
se situam, segundo um processo que visa a 
construção da identidade de uma universidade 
que enfrenta os desafios da expansão

Mariane Santos

Qual a importância, na Pró-Reitoria de Planejamen-
to (ProPlan), da incorporação do setor de Planeja-
mento de Infraestruturas?

Fortalecer a ProPlan era parte importante do nosso 
programa eleitoral. O objetivo foi articular e compassar 
numa mesma estrutura de gestão dois planejamentos 
fundamentais: o do desenvolvimento institucional e o 
dos espaços físicos. A Unifesp, mesmo vivendo forte 
expansão, não planejou adequadamente o seu cresci-
mento e descuidou das nossas escolas fundadoras, cujas 
edificações estão precárias e envelhecidas. Não foram 
feitos os estudos adequados de localização, acessibili-
dade, tamanho de terrenos, qualidade das edificações 
para a instalação de cada campus. A única edificação 
nova, inaugurada na fase da expansão, foi a do Campus 
Baixada Santista, depois de inúmeros problemas de 
projeto e obra. A ProPlan passou a ser, de fato, uma 
instância estruturada apenas na gestão atual, incluindo 
quatro departamentos destinados às infraestruturas 
(Planos Diretores, Edificações, Laboratórios e Imóveis). 
Também instituímos nosso conselho, o CoPlan, com 
paridade de representação entre os membros eleitos 
(nove de cada segmento), além de doze representantes 
da administração (central e dos campi). No CoPlan, 
fomentamos estudos de futuro e definimos linhas 
estratégicas de planejamento, do orçamento à gestão 
de informações, dos planos de desenvolvimento insti-
tucional aos projetos de novas edificações.
Quais são os principais desafios?

Atender às emergências, melhorar a manutenção 
predial, regularizar e modernizar o parque edificado e, 
ao mesmo tempo, planejar novas ações. Hoje, a evasão 
de alunos, técnicos e professores se dá, em grande parte, 
por falta de condições de trabalho,  infraestrutura e 
espaços adequados. Para reverter esse quadro, esta-
mos refazendo os contratos de manutenção predial, 
acabamos de concursar 21 novos servidores na área 
de Arquitetura e Engenharia e contratamos planos 
diretores de infraestrutura (PDInfra), em andamento 
em Diadema e na Baixada Santista, além de projetos 
executivos para novos prédios (seis deles em licitação e 
oito em preparação). E estamos também finalizando a 
contratação dos concursos para as moradias estudantis. 
Diversas obras estarão licitadas e prontas para começar 
em 2015. O problema vai ser orçamentário. Por isso 
estamos em negociação intensa com o MEC, MPOG,  
Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados 

e prefeitos. Constituímos em dezembro de 2013 a 
Frente de Prefeitos, que está engajada em trazer mais 
recursos e novos terrenos. Precisaremos triplicar nosso 
orçamento de capital para as obras no ano que vem. 
Como está o andamento do projeto do Bloco 3 no 
Campus Baixada Santista? 

O Bloco 3 é uma reivindicação histórica de três 
cursos (Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional), que não foi atendida até hoje. Por isso eles 
estão com aulas em locais precários. Desde meados de 
2013 fizemos pressão junto ao MEC para desapropriar 
dois galpões ao lado de outro terreno que já havia sido 
cedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 
Constituímos, com o Campus, uma comissão para 
debater a construção do novo prédio, que se reuniu 
nos últimos seis meses para formular o projeto. Ele 
agora está em exposição no campus para discussão 
e aprovação final. A empresa que irá realizar o pro-
jeto executivo já está licitada e temos a expectativa 
de iniciar as obras no 1o semestre de 2015. O prédio 
inclui um complexo esportivo, com piscinas, quadras, 
espaços para atletismo indoor, ginástica e dança, além  
de diversos laboratórios de ciências do movimento, 
atendendo aos três cursos. Além disso, o Bloco 3 irá 
suprir deficiências dos Blocos 1 e 2, com um auditório 
de 450 lugares, café, livraria, galeria de exposições, 
áreas verdes, áreas administrativas adicionais, salas de 
professores, salas de cursos e espaços adequados para 
terceirizados. 
E como está o plano diretor de infraestrutura na 
Baixada Santista?

O Campus começou a executá-lo no mês de junho. 
Será fundamental para definir como estaremos distri-
buídos no território de Santos e região, agrupando as 
atividades em áreas estratégicas, com o Instituto Saúde 
e Sociedade concentrado na Vila Mathias, onde ainda 
temos outro terreno (Colégio Docas), e o Instituto do 
Mar, na Ponta da Praia ou  em outro local estratégico. 
Faz parte do PDInfra o estudo da moradia estudantil. 
A SPU repassou dois terrenos pequenos, com menos 
de mil metros quadrados cada um. Estamos pleite-
ando outro maior, um estacionamento que é da SPU, 
ao lado do clube Portuguesa Santista, com nove mil e 
quinhentos metros quadrados. Vamos fazer o possível 
para consegui-lo e ter um projeto modelo, integrando 
moradia com espaços culturais e de extensão univer-
sitária, como pretendemos fazer para todos os campi. 
Será efetuado um concurso para o projeto, como a 
comissão de moradia da PRAE defende há mais de 
dois anos. 

Em que etapa está o PDInfra de Diadema e como 
serão os próximos passos?

Diadema está vivendo uma situação muito crítica, 
de transição para uma nova diretoria, com problemas 
administrativos, que estão sendo superados, pelas más 

condições de sua infraestrutura, além de novos casos 
de violência na cidade. De nossa parte, estamos com 
um plano de atuação emergencial na unidade José de 
Filippi (Eldorado), que foi objeto de denúncia dos 
professores, com diversos problemas de infraestrutura 
e irregularidades. E, além disso, estamos olhando para 
o futuro do campus por meio do plano diretor, que 
está em execução desde março. Um plano como esse 
deveria ter sido elaborado desde o princípio, para evitar 
a situação a que chegamos. Queremos colaborar para 
fortalecer o campus - sua autoestima, sua democracia 
interna, sua identidade, além das condições de ensino 
e pesquisa. 

Em Osasco, quais os próximos passos para ocupação 
do terreno de Quitaúna?

Temos um terreno excepcional, com duzentos e 
onze mil metros quadrados, próximo à estação da 
CPTM de Quitaúna, que foi comprado do Exército há 
seis anos. Assumimos e começamos do zero, fizemos 
o projeto urbanístico junto com o campus e com a 
prefeitura. Definimos uma nova via de ligação entre 
o terreno e dois bairros, uma via-parque, que dará 
acesso à praça principal do campus, a duas escolas 
municipais, à área de moradia estudantil e a um parque 
universitário com área esportiva. A ideia é integrar a 
Unifesp à cidade. Ao invés de muros, abriremos uma 
grande praça, com biblioteca e futuramente um teatro 
e museu, integrada à via-parque. O primeiro prédio, 

com vinte e quatro mil metros quadrados, abrigará 
a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. 
Seu projeto foi discutido em audiência pública, em 
inúmeras sessões da Congregação e em sua Comissão 
Permanente de Espaços Físicos. É um prédio que utiliza 
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Imagem do documento do Plano Diretor em andamento de Diadema (Relatório de diagnóstico)

Imagem da obra do Bloco Acadêmico de Guarulhos 
nos Pimentas (maio de 2014)

o sistema construtivo pré-fabricado dos edifícios de 
São José dos Campos e Guarulhos, mas adota outros 
princípios, com mais áreas livres e verdes, critérios de 
arquitetura bioclimática, tetos-jardim, mais espaços de 
sociabilização e convivência. O projeto executivo já está 
licitado e o início da obra é previsto para o 1o semestre 
de 2015. No momento estamos executando, em par-
ceria com a prefeitura, a limpeza e gradil do terreno, 
calçadas mais largas para uso da vizinhança, incluindo 
uma ciclofaixa de 1,5 km, a via-parque com fiação en-
terrada e luminárias LED, a primeira escola municipal 
do Proinfância, duas quadras e pré-fabricados para as 
atividades de extensão. 

Como está a obra do Campus Guarulhos?
A obra de Guarulhos foi licitada no final da gestão 

passada e nós seguimos o planejamento. Cerca de 50% 
de medição da obra já foi executada, assim como as 
fundações, estrutura, lajes e fechamentos, quase todos 
prontos. Agora estamos na fase de execução do interior 
do edifício, instalações e acabamentos. O prédio terá 
cerca de vinte mil metros quadrados, incluindo mais 
de 40 salas de aula, biblioteca para 300 mil volumes, 
restaurante universitário, centros de língua e memória 
e café. Vamos também reformar o edifício antigo, em 
arco, para área administrativa, salas de pesquisa e de 
professores, e também planejar um novo acesso ao cam-
pus, com uma praça, uma fachada pública aberta para 
a cidade, convidando os moradores para conhecerem 
nosso campus, frequentarem a biblioteca, o teatro de 
800 lugares e uma livraria, além de participarem das 
atividades de extensão. A Congregação do campus 
aprovou, em junho, o início da preparação do PDInfra 
e os termos de um convênio com a prefeitura, nos quais 
estão previstos novos terrenos, incluindo o da moradia 
estudantil. Guarulhos tem o maior número de alunos 
da graduação da Unifesp e o menor terreno. Foi um 
erro de partida que precisa ser corrigido.  
Com o novo prédio acadêmico finalizado, quais os 
próximos passos em São José dos Campos?

Estamos apoiando o campus no planejamento 
global de seu terreno no polo tecnológico. O prédio 
de laboratórios de ensino e pesquisa já tem proposta 
inicial, cujo projeto executivo vai ser licitado nos 
próximos meses. Delimitamos a área das moradias 
estudantis, que também será objeto de concurso. Estão 
em negociação com a prefeitura uma creche e escola 
infantil com recursos do Proinfância do MEC. Além 
disso, o campus está planejando sua expansão, não só 
na área de tecnologia. 

E o Campus São Paulo?
É um campus histórico e muito complexo, com mais 

de 130 imóveis - entre próprios e alugados -, além do 
maior hospital universitário federal. O Conselho do 
campus aprovou recentemente, em terrenos já dispo-
níveis, a contratação imediata de projetos de dois novos 
prédios, um de laboratórios (com novo biotério experi-
mental) e outro acadêmico (para atender as disciplinas 
e departamentos, que terão suas áreas assistenciais 
transferidas para os novos HUs). São vários os planos 
em andamento, incluindo a verticalização, regulariza-
ção, reformas (do Departamento de Patologia, prédio 
histórico da Escola Paulista de Medicina, edifício de 
Ciências Biomédicas, Infar, restaurante universitário 
e Biblioteca Central), reformulação dos contratos de 
manutenção, desapropriações. 

Nestes últimos meses, deflagramos o processo do 
PDInfra do campus, em diálogo com o plano diretor 
estratégico (PDE) do município de São Paulo. Pleite-
amos no projeto que tramita na Câmara Municipal a 
condição de ser caracterizados como “polo de cen-
tralidade” de saúde, ensino e pesquisa, o que favorece 
investimentos em praças, calçadas, novo mobiliário 
urbano, enterramento de fiação aérea e benefícios 
fiscais, entre outros. 

Queremos que os novos prédios e praças do cam-
pus aumentem a qualidade ambiental da cidade, com 
áreas de convivência e sinalização adequada. Iremos 
revitalizar toda a estrutura do nosso quadrilátero 
central, com estacionamentos subterrâneos e mais 
áreas verdes para pedestres, incluindo os “miolos” de 
quadra. Para isso, o PDInfra irá discutir os modelos de 
gestão e financiamento que podem ser adotados para 
os novos projetos, incluindo a expansão do HU, de 
modo a orientar o término do HU-2  e o planejamento 
do HU-3, defronte à saída da futura estação do metrô.



Jornal entrementes8

Ano I1 - número 7 - julho 2014

Guerra às drogas viola os direitos
Modelo uruguaio reacende debate sobre alternativas à repressão

Lu Sudré
Em dezembro de 2013, o Uruguai tornou-se o 

primeiro país a legalizar a produção, distribuição e 
venda de maconha sob o controle do Estado e, com isso, 
suscitou novas discussões em torno do uso recreativo 
e medicinal da cannabis. Trata-se de um problema que 
também interpela a instituição universitária, por suas 
dimensões e signifi cado social, político, ideológico, e 
cultural, além do impacto na saúde pública. Aceitando 
o desafi o, em maio, a Unifesp promoveu a Conferên-
cia Internacional sobre Drogas, em conjunto com o 
Programa de Orientação e Atendimento a Depen-
dentes (Proad), desenvolvido pelo Departamento de 
Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp 
(EPM/Unifesp).

A atividade contou com a presença do neurocientis-
ta Carl Hart, professor do Departamento de Psicologia 
e Psiquiatria da Universidade de Columbia (NY) e 
membro do Conselho Nacional dos Estados Unidos 
sobre o Abuso de Drogas, e da psiquiatra Raquel 
Peyraube, assessora da Secretaria Nacional de Drogas 
do Uruguai, com mediação do psiquiatra Dartiu Xavier 
da Silveira, responsável pelo Proad. Para Dartiu, a cha-
mada guerra contra as drogas é um fracasso. “Somos 
herdeiros de uma guerra às drogas patética e falível 
porque escolhemos o inimigo errado. O inimigo não 
é a droga, é a vulnerabilidade social”.

Durante a adolescência, Carl Hart usou e trafi cou 
drogas em Miami. Como uma exceção à regra, con-
seguiu abandonar o passado para ser neurocientista. 
Aos 47 anos, defende a descriminalização das drogas 
e uma política educacional sobre as substâncias. Em 
mais 20 anos de profi ssão, o neurocientista debruçou-
-se em pesquisas sobre drogas e deparou-se com uma 
realidade contrária aos mitos sobre usuários de drogas 
e sobre as próprias substâncias, como o crack.

“É dito que uma vez que se usa, está viciado. Isso 
não é verdade. Não há nada no mundo que se usa uma 
vez e o indivíduo já torna-se um viciado imediatamen-
te. Dessa forma, classifi cam os usuários de droga como 
seres irracionais”, argumenta Hart. Ele afi rma que as 
drogas não viciam na proporção que se imagina - se-

gundo o neurocientista, apenas 11% dos consumidores 
podem ser considerados viciados - e que os entorpe-
centes não causam danos cerebrais irreversíveis.

Raquel Peyraube, que acompanhou todo o processo 
de legalização da maconha no Uruguai, adota a mesma 
perspectiva. “Somos ensinados a pensar as drogas como 
um problema de saúde e criminal”, diz Raquel, “mas na 
verdade a problemática das drogas deveria ser entendi-
da como uma questão geopolítica que se manifesta no 
meio social”. Segundo a psiquiatra, a lógica belicista do 
combate às drogas determina estratégias desumanas e 
intervenções inefi cazes baseadas na repressão abusiva, 
aplicada indiscriminadamente contra os indivíduos que 
usam drogas, tratando-os como criminosos e atingindo 
setores específi cos da população, o que estabelece uma 
política de extermínio e de higienização social.

De acordo com Hart, o uso de drogas não prejudica 
o desempenho profi ssional de uma pessoa. “Os três 
últimos presidentes dos Estados Unidos (Bill Clinton, 
George Bush e Barack Obama) afi rmaram já ter usado 
drogas. Não falo como demérito, mas apenas para 
mostrar que é possível usar drogas e ser produtivo. O 
ponto é que pessoas podem usar drogas e ainda serem 
responsáveis”.

A “guerra às drogas”, para Hart, é uma estratégia 
de controle social. “Os negros sofrem o lado negativo 
como resultado da guerra às drogas”, diz Hart, desta-
cando que as políticas de drogas nos Estados Unidos, 
assim como no Brasil, são racialmente discriminatórias. 
“Nós não temos problemas com drogas, é um problema 
com a polícia. Ser negro é ser constantemente questio-
nado e estar submetido ao ódio o tempo todo”. Hart 
complementa que tal confl ito social não é um fracasso 
e sim um grande sucesso para aqueles que ganham 
dinheiro por sua causa. É também “um grande sucesso 
para os políticos que não têm que lidar com os reais 
problemas que as pessoas enfrentam, com a injustiça 
social. Apenas excluem os pobres”.

Hart visitou a cracolândia, região no centro de São 
Paulo e defi niu a área como ‘bizarra’. “A cracolândia é 
um bode expiatório. Existem inúmeras coisas aconte-

cendo naquela região e as drogas são apenas uma pe-
quena parcela delas”. Para o neurocientista, os governos 
criam bodes expiatórios com o discurso de combate às 
drogas. “Eles dizem que podemos vencer o crack e as-
sim não precisam falar sobre a falta de educação e falta 
de saúde. Eles não precisam falar ou ensinar nada para 
as crianças sobre as drogas. Se formos atrás do crack, 
não precisaremos lidar com nenhum outro problema”.

A solução para o neurocientista é combinar a ciên-
cia com as políticas públicas. “Precisamos considerar 
a descriminalização de todas as drogas, não prender 
pessoas devido a violações envolvendo drogas. Não sou 
contra a legalização, mas acho que precisamos de mais 
educação pública antes de reivindicarmos a legalização. 
Se melhorarmos a educação e as pessoas conversarem 
sobre as drogas, tenho certeza que podemos legalizar”.

Os tratamentos para usuários de drogas violam os 
direitos humanos, diz Raquel. “As pessoas usuárias são 
como troféus e muitas vezes expostas como propaganda 
institucional. As políticas de drogas são determinadas 
por interesses políticos e econômicos mas também por 
uma moral hegemônica a qual todas as pessoas devem 
ajustar-se, e as que não se ajustarem, serão excluídas”, 
afi rma. A psiquiatra ainda coloca a superlotação das 
prisões como uma das consequências mais desastrosas 
da guerra às drogas.

O processo de legalização da maconha no Uru-
guai foi formulado de modo a reforçar as estruturas 
democráticas e evitar violações da soberania nacional. 
Raquel destaca a legalização como um fenômeno antro-
pológico, social e político estimulado pelo governo do 
ex-presidente Tabaré Vázques e concretizado pelo atual 
presidente José Mujica. “A estratégia foi a instalação em 
área pública de uma discussão sistemática por meio de 
uma campanha massiva nos meios de comunicação, 
fornecendo informações claras e objetivas”, afi rma a 
psiquiatra, que evidencia “a palavra legalização no 
imaginário coletivo signifi ca liberação, mas na verdade 
é o oposto. Legalização é sujeição às leis”.

 A cannabis para fi ns recreativos pode ser obti-
da por meio de três mecanismos: autocultivo, clubes de 
produtores com até 45 membros e vendas em farmácias 
de até 40 gramas por mês para indivíduos cadastrados. 
Além de reduzir as taxas de encarceramento daqueles 
que usam drogas por livre distribuição da substância, a 
lei pretende promover a pesquisa científi ca e a produ-
ção de dados de diferentes áreas do conhecimento para 
orientar futuras políticas de drogas. Para Raquel, não há 
outra saída. “Não toleramos mais mortes de um setor 
da população integrado por muitas crianças e jovens de 
classes sociais vulneráveis. O Uruguai está ratifi cando 
convenções de direitos humanos hierarquicamente 
superiores a qualquer convenção sobre drogas”.
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Uso medicinal depende de vontade política

Erika Sena

O médico e pesquisador Elisaldo Carlini, do Centro 
Brasileiro  de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
(Cebrid/Unifesp), é um dos precursores, no país, dos 
estudos sobre a utilização de substâncias derivadas 
da planta Cannabis (popularmente conhecida como 
maconha) no tratamento e/ou redução de danos de 
diversas doenças, principalmente a epilepsia. É uma 
autoridade mundialmente reconhecida e organizador 
de quatro simpósios internacionais sobre o tema, o 
mais recente dos quais realizado em maio. Instado por 
Entrementes, Carlini expõe, em seguida, os seus pontos 
de vista sobre o uso medicinal da droga.

Desde quando e por que o senhor começou a estudar 
os efeitos terapêuticos da maconha?

Comecei a estudar a maconha – mas, inicialmente, 
não os seus efeitos terapêuticos em 1952. Fui aprovado 
no vestibular da EPM e logo em seguida comecei a 
estagiar com o professor Ribeiro do Valle, no Depar-
tamento de Farmacologia. Realizávamos apenas um 
trabalho de observação, com o objetivo de descrever 
os efeitos sobre os usuários. Havia um preconceito 
enorme, porque os usuários eram, em sua maioria, 
negros e pobres. Mais tarde, passei a observar os efei-
tos tóxicos da maconha em animais de laboratório e 
realizar investigações sobre a química da maconha. 
Obtivemos dados sobre os canabinóides, que são 
derivados da Cannabis, responsáveis pelos efeitos 
farmacológicos e psicoativos da planta. Existem cerca 
de 70 canabinóides, e os mais bem estudados são o 
delta-9-tetra-hidrocanabinol (THC), responsável pelos 
efeitos alucinógenos, e o canabidiol (CBD). 

Como se iniciaram os estudos?
Investigando os efeitos do canabidiol. Foi o primei-

ro trabalho no mundo feito com essa substância, há 40 
anos, aqui na EPM. Foi feito com canabidiol isolado, 
extraído da planta pelo professor israelense Raphael 
Mechoulam (que enviou a substância ao Brasil), e 
também com canabidiol importado da Alemanha. 
Primeiro verifi camos se no homem ele tinha efeito 
tóxico. Já tinha sido testado em animais de laboratório, 
e não conseguimos detectar nada. Então passamos a 
trabalhar com pacientes epiléticos e notamos efeitos 
positivos. Foi um estudo piloto com oito pacientes. 
Eles tinham, no mínimo, uma convulsão por semana, 
que não era neutralizada pelos agentes antiepiléticos da 
época. Quatro desses pacientes tiveram melhora total e 
fi caram quatro meses e meio sem nenhuma convulsão. 
Três apresentaram alguma melhora, mas abandonaram 
o tratamento no meio, e um não teve melhora. 

Algo mudou no preconceito contra o uso medicinal 
da maconha nos últimos 40 anos?

No III Simpósio Internacional sobre a Cannabis 
Medicinal, realizado em 2010, o vice-presidente do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), à época, afi r-
mou que o CFM não aceitaria a utilização da Cannabis 
para fi ns medicinais porque, segundo ele, não havia 
base científi ca e que, se algum médico fi zesse prescrição 
de substâncias relacionada à Cannabis, seria punido, 
inclusive com cassação do diploma. Recentemente, li 
na imprensa que eles disseram que não vão interferir.

É possível fazer uma avaliação da evolução dos estu-
dos sobre o uso medicinal da Cannabis, tendo como 
base os quatro simpósios realizados? 

O I Simpósio, denominado Tetra-hidrocanabinol 
como Medicamento aconteceu em 1995. Tentamos 
mostrar trabalhos positivos e a vantagem terapêutica 
para a inibição dos sintomas como náusea e vômito 
em pacientes com câncer e para despertar o apetite em 
pacientes com Aids. Queríamos conseguir a aprova-
ção, pelo menos para esse único fi m. Mas a Sociedade 
Brasileira de Oncologia bloqueou a ideia. A maconha 
era considerada uma droga maldita pela ONU. Então, 
a ideia do II Simpósio, realizado em 2005, era a de 
tirar esse estigma. Aprovamos uma moção dizendo 
que não se justifi cava considerar a maconha como 
uma droga especialmente perigosa, mas bloquearam 
no Itamaraty. O III Simpósio, em 2010, foi uma con-
tinuação disso: pedíamos a criação de uma Agência 
Brasileira de Cannabis Medicinal para aprofundar os 
estudos a respeito. No IV Simpósio, em maio deste 
ano, chamamos pessoas que sofrem de problemas de 
saúde que poderiam ser amenizados com a utilização 
de Cannabis para participar e contar suas histórias, 
além de médicos estrangeiros que tratam doentes com 
a utilização de maconha fora do Brasil. 

Qual é a função do canabidiol e do THC no trata-
mento de doenças?

Aqui no Brasil, as leis e a burocracia difi cultam 
pesquisas sobre os mecanismos de ação da droga. 
Sabemos que o cérebro humano tem um sistema cha-
mado canabinóide, que interage com as substâncias da 
maconha. Mas tivemos que suspender os estudos. A 
última tentativa foi a de pesquisar os feitos da Cannabis 
em tratamentos de depressão. Queríamos testar um 
produto já existente, o Sativex, uma mistura de THC 
com canabidiol. Seria um trabalho experimental, em 
animais, para verifi car se produtos à base de maconha 
teriam efeito no tratamento de depressão. Seria uma 
dissertação de mestrado de um dos nossos alunos. 
O laboratório nos cedeu o medicamento de graça e 
conseguimos a documentação para importar. Mas o 
produto está há mais de um ano e meio na alfândega. 
É um desrespeito à universidade, à ciência e ao Brasil. 

O senhor é a favor da legalização da maconha?
Não sou a favor nem contra, por ignorância. Sou 

a favor da descriminalização e do uso medicinal. Eu, 
como médico, não entendo o que está acontecendo e 
duvido que algum médico entenda quando se pede o 
uso recreativo. Se eu considero a existência de um 
ser humano, uma doença e um medicamento, 
tenho um trio. Avalio o risco e o benefício des-
se medicamento - no caso, a maconha - para 
a doença, e prescrevo ou teria o direito de 
prescrever. Sou carente de informações 
científi cas sobre o uso recreativo. Por 
isso, acho que a Marcha da Maco-
nha deveria organizar simpósios 
e conferências sérias para se 
discutir esse assunto.

Qual a diferença entre descriminalização e legali-
zação?

A descriminalização implica a adoção de diversas 
regras para o uso, inclusive em termos quantitativos. 
No caso da legalização, não é crime ter posse, vender, 
comprar, produzir, comercializar. Na Holanda, o Mi-
nistério da Saúde contratou uma empresa chamada Be-
drocan, que fornece a planta: eles secam na quantidade 
adequada, embalam em frascos pequenos e vendem 
para as farmácias. O médico também pode prescrever. 

O que mudaria, no Brasil, com a alteração de clas-
sifi cação do canabidiol da lista F1, de substâncias 
proibidas, para C1, de medicamentos permitidos, 
mas sujeitos a controle, da Anvisa? 

Haveria a permissão para importação legal, com 
o rigor de controle que a Anvisa vai exigir. O mesmo 
ocorre com a morfi na. A Anvisa foi muito corajosa 
ao comparecer ao nosso simpósio e declarar publica-
mente que iria analisar a alteração [A discusão sobre 
o enquadramento do canabidiol será retomada pela 
Anvisa em agosto].

Como era possível fazer pesquisas com maconha no 
Brasil, sendo a droga proibida?

Há 40 anos não havia essa burocracia. Os cientistas 
de outros países se comunicavam, falavam do interesse 
em realizar um trabalho científi co e as substâncias eram 
enviadas pelo correio. 

Como está o processo de criação de uma Agência 
Brasileira de Cannabis Medicinal?

A agência foi proposta pelo III Simpósio, em 2010, 
por unanimidade. Mas a proposta foi simplesmente 
engavetada em algum setor do poder público. É preciso 
ter vontade política para criar a agência.  
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Vitória dos 
servidores
Unifesp cria Pró-Reitoria de Gestão com 
Pessoas para aprimorar as carreiras e os 
ambientes de trabalho

Bia Avila e Thaís Folgosi

A Unifesp aprovou, em 14 de maio, a criação da 
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas), 
somando-se às 40 universidades federais listadas no 
portal do MEC que já incorporaram esse órgão à sua 
estrutura administrativa. A Unifesp deu, assim, um 
passo decisivo no sentido de ampliar o atendimento 
às demandas dos docentes e servidores técnicos-
-administrativos em educação (TAEs).

A ProPessoas é composta pelo Departamento de 
Recursos Humanos (DRH) e pelos recém-criados De-
partamentos de Saúde do Trabalhador e de Desenvol-
vimento e Gestão de Pessoas. Além disso, possui duas 
coordenações (Segurança do Trabalho e Perícias/ Ges-
tão de Vagas e Concursos), dois núcleos independentes 
(Normas e Legislação/ Informação e Comunicação) e 
uma Assessoria Técnica. Esse modo de organização 
tem como objetivo “dar uma estrutura diferenciada, um 
empoderamento a cada uma das áreas responsáveis”, 
afi rma Norberto Lobo, diretor do Departamento de 
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

A missão da ProPessoas é basicamente cuidar da 
vida funcional dos servidores, acompanhando toda a 
sua trajetória na instituição, isto é, desde o ingresso até 
o desligamento. “Boa parte da vida é passada dentro da 
instituição, por isso a ideia é que todos esses processos 
sejam aprimorados”, diz a pró-reitora e professora 
Rosemarie Andreazza.

Um de seus compromissos é o de prevenir possíveis 

focos de tensão e confl itos, promovendo um ambiente 
saudável no trabalho. A pró-reitoria ainda quer esti-
mular o desenvolvimento das pessoas de acordo com 
suas potencialidades e anseios para que todas tenham 
melhor qualifi cação e, consequentemente, condições 
adequadas de vida. Para isso, oferecerá cursos de trei-
namento, aperfeiçoamento e capacitação.

Levando-se em conta a complexidade das relações 
humanas envolvidas no ambiente de trabalho, justifi ca-
-se a criação dessa instância, que busca – segundo a 
professora Rosemarie – desenvolver “ações para que 
as pessoas possam evoluir, formar-se, capacitar-se e 
mover-se dentro da universidade”.

Já o Departamento de Saúde do Trabalhador, con-
juntamente com o Núcleo de Assistência à Saúde do 
Funcionário (Nasf), que integra sua estrutura, pretende 
evitar o adoecimento e o sofrimento – no âmbito fí-
sico, mental e social – que se verifi cam no mundo do 
trabalho. Não se limitará apenas a tratar dos que con-
traíram enfermidades, mas também promoverá ações 
de prevenção para que a jornada de trabalho se torne 
mais leve. Além disso, o Departamento de Desenvol-
vimento e Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de 
Mobilidade, dará a oportunidade de realocação àqueles 
que necessitarem desse benefício. 

O Departamento de Recursos Humanos, que aten-
dia a todas as reivindicações dos trabalhadores e que 
agora se desvincula da Pró-Reitoria de Administração, 
poderá desempenhar de forma exclusiva o seu papel 
operacional, imprimindo maior agilidade aos serviços, 
como no caso da tramitação de processos relativos a 
contratos e pagamentos.

Ações
Algumas demandas dos servidores já começaram 

a ser atendidas. No caso específi co dos técnicos-ad-
ministrativos, a lei determina que a carreira deve ser 
baseada no tripé: censo e alocação de vagas, capacitação 
e avaliação de desempenho. “Atualmente, temos um 
censo que não foi bem construído metodologicamente. 
Já defi nimos um grupo de trabalho para reformular 
e realizar novo censo, a partir do segundo semestre. 
Com essas informações, será possível direcionar os 
cursos de capacitação, de desenvolvimento, para no 
fi nal ter uma avaliação”, explica Lobo. A avaliação não 
será estruturada de forma unilateral, na qual apenas os 

chefes observem os seus funcionários, mas permitirá 
que funcionários avaliem os seus chefes e colegas de 
trabalho para se alcançar um quadro mais geral das 
relações de trabalho.

Quanto à capacitação, o Departamento de De-
senvolvimento e Gestão de Pessoas tem investido nos 
módulos voltados aos técnicos-administrativos. No 
segundo semestre, pretende-se implantar o curso de 
mestrado em gestão pública com a participação de um 
grupo de professores do Campus Osasco. “Essa parceria 
vai ser pioneira e vai dar-nos o caminho para fazer 
parcerias semelhantes com os outros campi da Unifesp”, 
acredita Lobo. A nova pró-reitoria também pretende 
investir muito na mediação de confl itos. Por causa da 
forte estrutura hierárquica na universidade, acrescida 
de eventuais divergências de opinião entre servidores 
e seus superiores, a pró-reitoria está realizando uma 
parceria com a Escola Paulista de Magistratura para 
formatar um curso de mediação de confl itos.  

A intenção é evitar que essas divergências ganhem 
dimensões desnecessárias e acabem, por exemplo, de-
sembocando em processos. O enfoque será nos gestores 
e chefes, pois estes terão que desenvolver a capacidade 
de tratar corretamente as situações de embate. Trata-
-se, como defi ne Lobo, de “uma ação preventiva que 
busca melhorar o dia a dia institucional para todos nós 
na universidade”.

Transversalidade
Para a professora Rosemarie, uma das maiores 

vantagens na criação da pró-reitoria é transversalizar 
as relações de poder dentro da Unifesp. “A nossa uni-
versidade, particularmente, ainda é uma organização 
bastante marcada pela hierarquia”, explica. A pró-
-reitoria vai contar  com um conselho, cujos segmentos 
(professores, alunos e técnicos-administrativos) serão 
eleitos de forma paritária e que terá competências 
específi cas. Outra ideia é trabalhar na construção de 
plenárias com os servidores, a fi m de incentivar a par-
ticipação e o protagonismo deles dentro da Unifesp.

“É um sonhar junto. Acho que a pró-reitoria vai per-
mitir que surja a potência dos homens e das mulheres 
no espaço da instituição e que dela possamos produzir 
novas coisas. Por isso, a pró-reitoria é ‘com pessoas’, o 
que – além de democrático – torna claro que é com 
cada um de nós”, fi naliza Rosemarie.

A vice-reitora Valeria Petri, a pró-reitora de Gestão com Pessoas Rosemarie Andreazza e a equipe da nova Pró-Reitoria
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Em pauta, o voto paritário
Para representantes da comunidade universitária, equivalência de votos entre docentes, estudantes e TAEs amplia o grau de democracia

Patricia Zylberman e Rogério Dias

A convocação do Congresso 20 Anos de Unifesp, 
marcado para novembro, recoloca o debate sobre qual 
seria a forma mais democrática de participação da co-
munidade interna. Docentes, técnicos-administrativos 
(TAEs) e estudantes serão inicialmente chamados a ele-
ger delegados que irão postular suas candidaturas com 
base em teses e propostas para a universidade. Uma 
dessas propostas certamente recairá sobre o peso ou 
valor do voto nos processos eletivos. O voto universal 
e paritário – de igual valor para todos os segmentos – 
deveria ser a opção mais “natural”. Mas não é assim que 
ocorre: o voto não é paritário na Unifesp, assim como 
em parte das universidades federais brasileiras e outras 
instituições do ensino superior (veja o box).

“Aproximadamente 30% das universidades federais 
ainda não permitem equacionar e traçar políticas nesse 
sentido. Elas dão maior peso ao voto dos docentes 
(70%), quando comparado com os 15% atribuídos 
aos estudantes e técnicos-administrativos”, diz Raul 
Hernández, presidente da Associação dos Docentes da 
Unifesp (Adunifesp). “A Adunifesp, representante de 
uma parcela dos docentes da instituição, tem se ma-
nifestado a favor de mudar o atual modelo de eleição 
que ainda não é paritário”, completa.

A adoção do novo sistema mudaria o conceito de 
participação da comunidade acadêmica dentro da uni-
versidade, afi rma João Militão, ex-diretor do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) da Unifesp e aluno do 
curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas - Campus Dia-
dema. “As pessoas terão mais vontade de intervir, de 
participar e de construir a universidade de fato”, avalia. 
Mas, para ele, o salto de qualidade na participação não 
será nem imediato nem automático. “De início, as 
pessoas ainda terão receio, vão dizer que deve haver 
alguma coisa por trás, que não vai funcionar de fato. 
A ação da Reitoria pode ser decisiva para estimular a 
participação”.

Gildemário Santana Santos, membro da coordena-

ção do Conselho de Técnicos Administrativos (CTA) 
do Sindicato dos Trabalhadores da Unifesp (Sintuni-
fesp), tem posição semelhante: “Antes, os reitores não 
tinham esse olhar democrático. Mas, quando há uma 
reitora que pensa diferente, isso acaba gerando infl u-
ência em outros docentes que pensavam contra e que 
passam a nos apoiar”, afi rma. “O voto paritário é uma 
reivindicação antiga da categoria”, concorda o técnico-
-administrativo Emanoel Oliveira da Conceição, há 
mais de 23 anos na Unifesp.

Para Hernández, a defesa do voto paritário e uni-
versal é essencial: “O meu voto sempre deverá ter o 
mesmo peso do voto de estudantes e técnicos. Afi nal, 
todos somos da mesma comunidade e devemos con-
tribuir para transformações positivas”. Mas ainda falta, 

segundo ele, maior debate entre os docentes, de modo 
a construir um consenso democrático.

Entre os estudantes e técnicos, os problemas que se 
evidenciam são específi cos de cada categoria. Militão 
diz que há falta de interesse dos alunos em relação às 
questões do DCE. Conforme acentuou, no próprio 
DCE, integrado por 70 membros, a discussão muitas 
vezes envereda por caminhos que impedem o consenso. 
Entretanto, o tema relativo à paridade tende a atrair a 
atenção. Quanto aos servidores, Santos acredita que 
o voto paritário terá como principal consequência 
a maior participação dos técnicos-administrativos 
nos conselhos e processos de decisão universitários: 
“Nossas opiniões não eram ouvidas, em grande parte 
devido ao valor do voto”.

Em algumas das mais importantes universidades 
brasileiras, o voto paritário é, ao mesmo tempo, uma 
reivindicação histórica e perspectiva longínqua. É o 
caso, por exemplo, da Universidade de São Paulo, 
cujo reitor é nomeado pelo governador do Estado, 
após “consulta” a uma lista integrada pelos três can-
didatos mais votados.

Em um artigo sobre as eleições para reitor rea-
lizadas no fi nal de 2013, a Associação dos Docentes 
da USP (Adusp) manifesta-se da seguinte forma:

“No debate (…), quando perguntados sobre 
sua posição em relação à lista tríplice, as chapas 
presentes foram unânimes: independentemente do 
lugar na lista, quem o governador escolher será o 
próximo reitor. A alegação não deixa de ser curiosa: 

Eleições criam tensão na USP e na PUC
na acepção dos candidatos, o governador é o re-
presentante da população do Estado de São Paulo. 
Aparentemente, não é de conhecimento geral que, em 
uma república, é a Assembleia Legislativa estadual a 
sede da representação popular, tanto assim que é a 
instância encarregada de fazer as leis. O governador 
foi eleito para administrar a máquina pública, por isto 
mesmo responsável pelo braço de governo chamado 
de Executivo. Mas como no Brasil sequer chegamos 
ao estágio de uma república burguesa organizada, 
voltemos ao ponto principal. (…) Embora sejamos 
todos ferrenhos defensores da autonomia univer-
sitária, é no Palácio do Executivo que será dada a 
cartada fi nal”.

Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), o processo de escolha do reitor sofreu 
uma brusca intervenção, em 2012, por parte de 
sua entidade mantenedora, a Fundação São Paulo 
(Fundasp). Na PUC o voto é paritário, porém, como 
na USP, o reitor é indicado a partir de uma lista 
tríplice que, no caso, é submetida ao grão-chanceler 
da Fundasp. Tradicionalmente, o grão-chanceler 
respeita a vontade da comunidade: o reitor escolhi-
do, automaticamente, é o mais votado. A tradição 
foi, entretanto, rompida há dois anos, quando foi 
nomeada a candidata menos votada, a professora 
Anna Cintra. O grão-chanceler d. Odilo Scherer, 
responsável pela designação, manteve seu parecer, 
apesar de uma greve geral que paralisou completa-
mente a instituição durante 40 dias.
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Da Universidade moderna à pós-moderna

A instituição universitária, hoje, não é a da democratização do conhecimento mas a da massificação da cultura, constrangida pela produtividade 
quantificada segundo a lógica do lucro

Olgária Matos 
A Universidade encontra-se em uma crise de 

identidade em razão da dissolução do papel filosófico 
e existencial da cultura, da aceleração dos ritmos da 
vida e do sentimento de urgência, do advento da so-
ciedade de massa e da indústria da cultura, os saberes 
submetendo-se à hegemonia da utilidade. Desaparece 
a Universidade moderna, nascida com o Iluminismo e 
seu ideário de um espaço público, em que a educação 
formadora do cidadão crítico era central. Essa tradição 
e sua continuidade deveriam ser atualizadas, porque 
a cidadania cultural significou o acesso à educação 
e à Universidade como instituição que se baseava na 
liberdade de pensamento, de expressão e ação. 

Nesse sentido, Foucault escreve: “A modernidade 
reúne conjuntos práticos que procedem de três grandes 
domínios: o das relações de mestrado sobre as coisas, 
o de relações de ação sobre os outros, o das relações a 
si mesmo [...]. Trata-se de três eixos de que é preciso 
analisar a especificidade e a imbricação: o eixo do saber, 
o eixo do poder, o eixo da ética [...]. O fio que pode nos 
ligar à Aufklärung não é a fidelidade a elementos de 
uma doutrina, mas, antes, a reativação permanente de 
uma atitude, isto é, de um ethos filosófico que podería-
mos caracterizar como crítica permanente de nosso ser 
histórico [...]. É preciso, pois, sempre o trabalho sobre 
nossos limites, isto é, um labor paciente que dê forma 
à impaciência da liberdade”. 

Os valores republicanos de igualdade, liberdade e 
fraternidade se baseavam na educação pública como 
direito comum e acessível a todos, uma vez que o debate 
requeria um público bem formado e crítico. O intelec-
tual da Universidade moderna era “plenipotenciário” 
com respeito ao que o precedeu porque seus plenos 
poderes decorriam de instâncias legitimadas pela 
história que lhe conferiam o papel da transmissão de 
um patrimônio que não fosse traído: o intelectual não 
podia fazer dele um uso arbitrário porque, embora 
senhor de um poder, este não lhe pertencia, por não 
ser criação apenas sua. 

A cultura humanista se conformava a um misto de 
admiração e gratidão com o que a precedeu, em que 
se expressava o sentimento de “piedade” no sentido 
que lhe conferiu o poeta Virgílio na Eneida. Nela, a 
“piedade filial” de Enéias, o fundador mítico de Roma, 
não foi o ato de carregar o pai morto nas costas para o 
exílio, após a destruição de Troia, mas sim o momento 
em que ele dá sepultura ao pai, pois é preciso saber 
enterrar o passado, mas sem esquecê-lo; ele sobrevive 
em nós. Cultura da gratidão e do respeito com o que 
a precedeu e a preparou, a Universidade humanista 
compreendia o estudo das ciências e a pesquisa como 
vocação. Por isso, não eram necessárias avaliações 
externas à Universidade. 

O conhecimento tem um tempo próprio de ama-
durecimento e de exposição, sem os constrangimentos 
de publicações periódicas determinadas por agências 
que codificam em quanto tempo um pensamento está 
apto a ser exposto. Na perspectiva humanista, a sala 
de aula é o espaço por excelência da apresentação das 
pesquisas do professor que dispunha de tempo para 
desenvolvê-las; não é somente o espaço de interlocu-

ção do conhecimento, mas também é, igualmente, um 
lugar de encontro e convivência em que se criam laços 
de confiança, solidariedade e amizade. A atividade 
intelectual não era “alienada”, porque o professor e 
pesquisador era senhor do seu tempo, de seu conhe-
cimento e de sua transmissão. Nesse horizonte, a Uni-
versidade pôde fazer a crítica do trabalho alienado do 
operário obrigado a vender o seu tempo no mercado, 
despossuído do conteúdo e do sentido de seu trabalho, 
“taylorizados” pelo dia industrial. 

A Universidade cedeu a controles crescentes e, em 
vez de “desproletarizar” o trabalho alienado, ela se 
alienou: o pesquisador se transformou em “trabalha-
dor” sob pressão constante de produtividade e prazos 
sem objetivo final. Na cultura humanista moderna, o 
conhecimento mantinha sua autonomia com res-
peito às determinações materiais e do mercado. 
Por isso, a Universidade moderna elevava a 
sociedade aos valores considerados universais 
no concerto das nações que procuravam 
uma linguagem comum ao patrimônio 
cultural da humanidade, devolvendo-o à 
sociedade com seus melhores pensadores 
e cientistas, fortalecendo a “vida espiritual 
da sociedade”.  Como observa Bernard 
Stiegler, em uma democracia, “o nível de 
vida social não se mede pela quantidade de 
proteínas consumidas [...]. A elevação do nível 
de vida é, antes de mais nada, a elevação da vida 
do seu espírito”. 

A Universidade hoje passa pela preeminência das 
questões assistenciais com respeito às acadêmicas - luta 
por bolsas de permanência, creches, restaurantes, alo-
jamentos -, todas necessárias, mas não determinantes 
para a vida acadêmica. A Universidade deve lutar, ao 
lado da escola fundamental e do ensino médio, pelo 
restabelecimento do estudo do grego e do latim, bem 
como das línguas vernáculas como o inglês, o francês, 
o italiano e o espanhol, idiomas em que se encontram 
grande número de publicações científicas e na área das 
Humanidades. Para a Universidade, não deve valer 
uma política universitária, mas antes uma política da 
Universidade; não uma política para ela, mas dela, 
elaborada segundo sua autonomia.

A Universidade pós-moderna não é a da demo-
cratização do conhecimento, mas a da massificação 
da cultura. Como o mercado, pauta-se pela mudança 
incessante de métodos e pesquisas, constrangendo-se 
à produtividade quantificada do conhecimento, adap-
tando-se à obsolescência permanente das revoluções 
técnicas segundo a lógica da novidade e do lucro. A 
Universidade pós-moderna não lida mais com as “gran-
des narrativas” baseadas em conhecimentos teóricos 
que buscavam a fundamentação do conhecimento e 
seus primeiros princípios, renunciando às habilidades 
antes desejáveis para a plena realização da formação 
acadêmica, intelectual e profissional. 

A Universidade pós-moderna contrapõe mérito e 
igualdade, reconhecendo no primeiro a manutenção do 
regime de privilégios e distinções do passado, evitando 
assim criticar as concepções de educação da escola fun-

damental e do ensino médio, intelectualmente exclu-
dentes, pois não diferenciam mais a formação para as 
Humanidades e para as Ciências, impondo um excesso 
de disciplinas ligadas às Matemáticas, subestimando as 
disciplinas Literárias e Históricas.  A Universidade atual 
adapta-se à fragilidade do ensino fundamental e médio, 
passando a compensar as deficiências dessa formação: 
a graduação retoma o ensino médio, a pós-graduação a 
graduação, o doutorado o mestrado, cuja continuidade 
é o pós-doutorado, tudo culminando na ideia da “for-
mação continuada” e avaliações permanentes. 

UNIFESP
Congresso

da

Ao mesmo tempo, a ideia de pesquisa transforma-se 
em fetiche, tanto que a iniciação científica se faz para 
estudantes em preparação para a vida universitária 
adulta, mas constrangidos a publicações precoces. 
O paradoxo é grande, uma vez que, quão maiores as 
carências nos anos de formação, mais estreitos são os 
prazos para a conclusão de mestrados e doutorados. 

Em seu ensaio “Filosofia e Mestres”, Adorno diz 
que se o conhecimento exige amor, a crise da cultura 
é crise da capacidade de amar. Sua Universidade - a 
de Frankfurt - era humanista, como era o professor de 
uma fita italiana dos anos 1970. No filme, estudantes 
impedem o franzino docente de Literatura Românica 
de entrar na sala de aula, onde discutem questões do 
curso. Sentado em um banco, o mestre escuta o voze-
rio. Por fim é chamado e, quando entra, senta-se entre 
os estudantes, com as carteiras em círculo. Discutem 
então o que o professor deveria ensinar-lhes. Como 
não chegam a um consenso, deixam finalmente que 
o professor se manifeste. Retomando seu lugar junto 
à lousa, o mestre anuncia: “Estou aqui para ensinar a 
vocês as belezas de um verso de Petrarca”. 

Metáfora rigorosa para a educação: o conhecimen-
to, como escreveu Freud, é uma das tarefas mais nobres 
da humanidade no longo processo de sua humanização.

Olgária Chain Féres Matos é professora titular da USP e 
visitante no curso de Filosofia da Unifesp
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UNIFESP
Congresso

  20 anos de Unifesp:
autonomia, democracia
 e sociedade

 

Um convite à refl exão

Conheça os objetivos do Congresso, convocado para novembro, e as normas para eleição de delegados

Isabel M. H. de Quadros e Marian Dias
Em 1994, a Escola Paulista de Medicina (EPM) – 

então uma escola federal que oferecia cinco cursos de 
graduação e dezenas de programas de pós-graduação 
stricto e lato sensu – tornou-se a primeira universidade 
federal especializada em saúde. Em 2014, a Unifesp 
completa duas décadas de existência como universida-
de e, após um processo acelerado e exponencial de ex-
pansão, vem atuando em várias áreas do conhecimento. 
Nos últimos 10 anos, tornou-se uma instituição com 
seis campi organizados para o ensino e a pesquisa em 
cidades da Grande São Paulo e do Estado. 

A diversidade cultural e científi ca propiciada pelas 
novas áreas do conhecimento, assim como os novos 
locais onde estamos agora inseridos, geraram diversos 
desafi os para o nosso entendimento 
e integração como universi-

dade. A Unifesp passa por um contexto dinâmico de 
transformação, caminhando para se estabelecer como 
universidade plena, enquanto o processo de expansão 
ainda se encontra em fase de construção e consolidação. 

Esse cenário, somado à convicção democrática de 
gestão, impulsionou a convocação do Congresso 20 
Anos de Unifesp: Autonomia, Democracia e Sociedade, 
quando iremos refl etir sobre os rumos da universidade. 

O que é o Congresso e quais seus objetivos
Diferentemente dos eventos científi cos aos quais 

associamos tradicionalmente a ideia de congresso, este 
é um evento aberto à participação paritária de todos 
os segmentos da comunidade universitária, com a fi -
nalidade de refl etir, debater e construir propostas para 
defi nir a Unifesp que queremos. Também serão con-
vidados a participar representantes da sociedade civil 
(membros de conselhos profi ssionais, de prefeituras 

das cidades-sede da Unifesp e de movimentos sociais, 
além de parlamentares).

A realização do congresso foi aprovada pelo Con-
selho Universitário (Consu) no fi m de 2013, contando 
com amplo apoio e participação das entidades repre-
sentativas dos servidores técnico-administrativos, 
docentes e estudantes. O encontro promoverá um mo-
mento de avaliação ampla e conjunta da trajetória e do 
panorama atual da Unifesp, com ênfase na discussão de 
novas propostas e estratégias, que serão encaminhadas 
aos conselhos centrais da Unifesp, inclusive ao Consu. 

Embora as refl exões sobre a universidade já este-
jam acontecendo em diferentes instâncias, como nas 
audiências públicas realizadas nos campi, em seminá-

rios e em simpósios (fóruns de graduação e pós-
-graduação e reuniões de prospecção estraté-

gica, entre outros), o congresso pretende 
realizar o debate de maneira ampla 

e integrada, com a participação 
simultânea de todos os segmentos 

e campi. O objetivo é promover 
a discussão e apresentação de 
propostas relativas ao projeto 

acadêmico da Unifesp, a seu papel socioeconômico e 
ambiental, ao processo de expansão e consolidação e 
ao fi nanciamento. 

A discussão sobre formas de representatividade e 
autonomia da universidade, por exemplo, deve reme-
ter ao Consu propostas de reformas do Estatuto e do 
Regimento. Assim, esperamos que o congresso, de ma-
neira democrática e ampla, aponte diretrizes gerais que 
orientarão nossa vida universitária no futuro próximo.

Como será a dinâmica do evento
Embora o congresso, propriamente dito, esteja 

agendado para os dias 3, 4 e 5 de novembro, o processo 
de sua construção já está em andamento. Desde maio, 
a comunidade universitária foi convidada a elaborar 
propostas – ou conjuntos de propostas contextualiza-
das, as “teses” –, que serão divulgadas e debatidas nos 
campi e nas entidades representativas dos segmentos, 

a fi m de que recebam apoio, ou adesões, por meio de 
assinaturas. 

Uma proposta ou tese pode receber apoio de 
membros da comunidade universitária provenientes 
de diferentes campi e de diferentes segmentos. Para 
garantir a representatividade e a discussão prévia das 
propostas a serem encaminhadas ao congresso, cada 
uma delas requererá a adesão de, pelo menos, 30 mem-
bros da comunidade.

A fase inicial de submissão de propostas e teses de-
verá encerrar-se em 15 de agosto. Assim, encorajamos a 
todos para que se engajem nas atividades preparatórias, 
pois seu alcance e êxito dependem, fundamentalmente, 
da qualidade das discussões e propostas.

Posteriormente, a partir de 18 de agosto, ocorrerá 
o processo de candidatura e eleição dos delegados. 
Docentes, técnicos e estudantes elegerão 100 delegados 
de cada um dos três segmentos. Delegados de cada 
segmento serão escolhidos em diversas instâncias: 
nos conselhos, congregações e assembleias de cada 
campus, nos conselhos centrais da universidade e nas 
assembleias das respectivas entidades representativas.

Finalmente, durante os três dias do evento, os dele-
gados eleitos e membros da sociedade civil participarão 
das atividades programadas. Após uma conferência de 

abertura, os delegados serão divididos 
em grupos de trabalho, que orga-

nizarão e discutirão as pro-
postas encaminhadas de 

acordo com o tema e 
subtemas do encon-

tro. Na plenária 
final, as teses e 
propostas serão 
apresentadas e 
votadas.

A  t rans-
parência e a 
representati-
vidade desse 

processo bus-
c am  g ar ant i r 

que as diretrizes 
ali formuladas aten-

dam aos anseios e ne-
cessidades da Unifesp no 

sentido de sua transforma-
ção efetiva.

Isabel Marian Hartmann de Quadros é professora do De-
partamento de Psicobiologia (EPM/Unifesp) e assessora do 
Gabinete da Reitoria.
Marian Ávila de Lima e Dias  é professora do Departamento 
de Educação (EFLCH/Unifesp) e coordenadora de Ações 
Afi rmativas e Políticas de Permanência da Prae. 
Ambas integram a Comissão Organizadora do Congresso 
da Unifesp.

Saiba mais
Para informações sobre o Congresso da Uni-

fesp – inclusive sobre o regulamento e calendário 
–, consulte seu website: http://www.unifesp.br/
congressounifesp

Contato: congressounifesp@unifesp.br
VoIP: 8838



Jornal entrementes14

Ano I1 - número 7 - julho 2014

Lembrar é resistir
Juliana Narimatsu e Rogério Dias

Durante sete anos (1976-1983), a Argentina foi 
submetida a uma das ditaduras militares mais duras e 
sangrentas da América do Sul. As marcas deixadas por 
essa época motivaram a população a lutar pelo resgate 
da memória dos muitos militantes que foram tortura-
dos, assassinados ou que ainda estão desaparecidos. 

O grupo HIJOS. (acrônimo de Hijos por la Identi-
dad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio – Filhos 
pela Identidade e Justiça, contra o Esquecimento e o 
Silêncio), por exemplo, surgiu pela união dos familiares 
das vítimas. Fundado em 1995, o grupo visa levantar 
provas e testemunhos com o objetivo de contribuir para 
o julgamento dos agentes da ditadura e no processo de 
busca dos desaparecidos.

O governo iniciado em 2003, com a posse de Nés-
tor Kirchner e continuado atualmente por sua mulher 
Cristina, tem colaborado com as investigações. “Simbo-
licamente, houve a retirada dos quadros dos presidentes 
que governaram esse período e que se encontravam no 
Colegio Militar de la Nación [escola de formação do 
exército argentino] e, no plano concreto, a anulação das 
leis de anistia, a recuperação e transformação dos cen-
tros de detenção clandestinos em espaços de memória e 
a mudança de atitude do Estado sobre as organizações 
de direitos humanos que nos governos anteriores eram 
ignoradas completamente”, comentou Martin Franga, 
membro do HIJOS.

No caso do Brasil, os trabalhos relacionados à re-
cuperação da memória sobre o regime militar foram 
intensifi cados pelas comemorações dos 50 anos do 

golpe. Em março, a Unifesp anunciou a formação de um 
núcleo que integra profi ssionais das áreas de Arqueo-
logia, Antropologia, História e Medicina, assessorados 
por especialistas forenses argentinos, que trabalhará 
na identifi cação das mais de mil ossadas encontradas, 
em 1990, em uma vala clandestina no Cemitério Dom 
Bosco na região de Perus. 

A iniciativa é fruto de um acordo formalizado entre 
a Unifesp, a Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República e outros órgãos governamentais. 
“Isso é essencial no processo de reconstrução. A recu-
peração dos restos mortais das vítimas são as evidências 
mais concretas dos crimes cometidos. Além disso, esse 
trabalho acaba sendo restaurador para as famílias, já 
que a elas foi negada a verdade sobre o destino de seus 
parentes”, analisou Fraga.

Parque de La Memoria
Preservar a memória e o testemunho das vítimas do 

terrorismo do Estado, esse foi o objetivo de construir o 
Parque de La Memoria, inaugurado em 2007 na cidade 
de Buenos Aires. Localizado em frente ao rio da Prata, 
região onde foram jogadas muitas vítimas da ditadura 
militar (1976-1983), o espaço reúne monumentos de 
artistas nacionais e estrangeiros que revelam, através 
da vivência e da história, seu olhar sobre os piores 
momentos vividos pela Argentina.

(1) Sin Título - Roberto Aizenberg 
Por meio do seu estilo geométrico, o artista compõe 

a representação de corpos apenas pelos seus contornos. 
O vazio, a ausência do interior, permite ver o que está 
à frente e o que está atrás da obra, obtendo, por fi m, 
uma ligação com o espaço ao seu redor.

(2) 30.000 - Nicolás Guagnini 
Em um conjunto de 25 varas dispostas vertical-

mente foi pintado um rosto: o retrato do pai do artista 
Nicolás Guagnini, desaparecido desde a época da 

ditadura. A medida que o observador se move, fi ca 
perceptível que os fragmentos formam uma imagem 
que só pode ser reconstruída perfeitamente a partir de 
um ponto fi xo. 

(3) Monumento a las Víctimas del Terrorismo 
de Estado
Placas que formam uma espécie de ferida no gran-

de espaço verde do parque em direção ao rio. Nelas 
encontram-se os nomes de cada um dos desaparecidos 
e assassinados.

(4) Carteles de la Memoria - Grupo Arte 
Callejero

Em parceria com o trabalho do HIJOS., o objetivo 
do projeto é denunciar os antigos centros de detenção 
e casas de genocidas e torturadores por meio de 53 
placas de sinalização de trânsito formando um percurso 
histórico localizado na região costeira do parque. 
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Colabore com o Entrementes: Se você produz textos literários e quer vê-los publicados no Entrementes escreva para literaturajornalunifesp@gmail.
com, anexando o arquivo e as formas de contato. Os textos passarão por processo de seleção coordenado por um comitê de estudantes de Letras. Não há 
limitações estéticas ou de tema, apenas pedimos que os textos tenham, no máximo, 5 mil caracteres.

Fotografi a 
Caique Francheto (aluno do curso de graduação em Letras)

Faz frio durante a noite
E a mulher tira fotos.
O homem, seu modelo,
Posa apenas com as mãos nos bolsos.
De manhã, quando ainda estão embriagados,
A mulher revela o filme de seu amado:
A cada imagem percebe
Que o desconhecido da noite
Nada mais era do que 
A fotografia de ontem.
E eu aqui, presente hoje,
Sou aquele homem que da mulher
Retirou do beijo a dor
De deixá-la louca de amor.

Melancolia
Guilherme Cerdeira (aluno do curso de graduação em Filosofi a)

Meu pensamento divaga,
vendo a expectativa cessar-se.
Eu que sou o sonhador, Mundo,
ou tu que não és catarse?

Ah! Como sinto a falta
de abraços que me abracem.
Da tranquilidade divina,
de alegrias que não se acabem.

O que faço eu, então?!
Procuro, só, nova alegria?
Desisto da catarse, e
aceito a melancolia?

Ah, maldita dor!
Tu não és a minha essência!
Parta agora, me abandone!
Não tenho alegria, pois a quero plena.

Caprichos
Juliana Nonato (aluna do curso de graduação em Letras)

Na primeira vez em que eu me apaixonei 
pela vida, eu tinha cinco anos. Ela era toda 
linda, com seu cabelo dourado trançado 
rente ao couro cabeludo. Às vezes, ela se-
gurava a minha mão quando íamos para o 
recreio. Eu lembro que até a escola parecia 
mais divertida. As manhãs tinham outro 
brilho e eu nem reclamava quando minha 
mãe me arrancava de baixo das cobertas 
quentinhas.
Aí, depois de um ano, os pais dela se 
mudaram para outra cidade. Um tempo 
depois, eu vi um filme em que a mocinha 
foge com o mocinho para que eles possam 
ficar juntos e fiquei muito irritado por 
não ter pensado nisso na hora em que ela 
me disse que iria se mudar. Minha mãe 
começou a ter mais problemas para me 
arrancar da cama.
Na segunda vez em que eu me apaixonei 
pela vida, eu tinha treze anos. No instante 
em que meus dedos tocaram as teclas pe-
sadas do Grand Piano, eu sabia que tinha 
achado algo especial. Durante cinco anos, 
eu fiz aulas às terças e quintas e, quando eu 
fiz dezoito, e sentia que finalmente poderia 
fazer o que quisesse, meu pai me disse que 
eu não poderia tocar piano para o resto da 
vida. Então eu me matriculei num curso 
de Medicina.
Na terceira vez em que eu me apaixonei 
pela vida, eu tinha vinte e dois anos e 
estava rumando para minha graduação. Já 
havia perdido a esperança de encontrar por 
essas esquinas aquela fagulha de emoção 
que me faria reconhecer o lugar onde eu 

deveria estar. Não que eu não gostasse do 
que fazia: mas não havia calor. Era tudo 
morno. Tudo quase morto.
E aí eu a vi. Na biblioteca. Procurando a 
seção onde guardavam os TCCs. Quando 
perguntei se ela não gostaria de, sei lá, 
tomar um café comigo na hora do in-
tervalo para conversarmos. Eu sabia que 
estava no lugar certo. Era como se algo se 
encaixasse dentro de mim. E era delicioso. 
Era como se meu sangue começasse a fluir 
corretamente, como se a vida estivesse se 
tornando mais simples, sendo que nada 
havia mudado. Ela apenas havia me dito 
que... “pode ser”.
A quarta vez em que eu me apaixonei pela 
vida, ela estava usando uma daquelas rou-
pas verdes de hospital e me olhando com 
cansaço, fraqueza e uma felicidade tão ple-
na que eu só podia pensar que aquilo era 
um sonho. O quarto foi preenchido pelo 
som do choro daquela que me chamaria 
pelo resto dos meus dias pela palavra mais 
bonita que eu já ouvi.
“Pai. Vem pra casa. A mãe tá no hospital.”
A vida é uma amante caprichosa. Te 
satisfaz, te magoa, te seduz, te ilude e te 
desilude tão aleatoriamente que depois 
de algum tempo você tem apenas uma 
certeza: ela não dá a mínima para você.
“Pai. Ele pediu. A gente vai se casar!”
Mas, mesmo assim, você acaba se apai-
xonando de novo e de novo e de novo, 
porque ela é... irresistível.
“Pai. A gente vai ter um bebê. Vamos dar 
o nome dela.”
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“Parabéns, meu calouro”

Juliana Narimatsu 
O mundo move-se todos os dias por sonhos. Sim-

plórios e diminutos, grandes e inalcançáveis. O mundo 
move-se todos os dias por conquistas. Um momento de 
transformação, do passado sem sentido para o futuro 
cheio de esperanças. O mundo  move-se todos os dias 
por inspirações. Um único exemplo que pode mudar 
a perspectiva de sete bilhões de sonhadores. 

Essa  é a história de um ser inspirador, que veio ao 
mundo em 22 de novembro de 1991 e foi batizado como 
Edivando de Moura Barros, que sonhou ainda criança 
e com 22 anos tornou real aquilo que estava apenas em 
seu imaginário. Nasceu no meio da agitação urbana 
da cidade de São Paulo, mas fez a vida no distrito de 
Pedreira, localizado na periferia da zona sul, às margens 
da represa Billings. “É difícil, sabe? Existiam casas sem 
saneamento básico e a minha era uma delas. Agora ela 
está passando por um processo de desabrigo por estar 
em área manancial”.

Filho de mãe faxineira aposentada e de pai pedreiro 
falecido, o caçula passou por um problema sério de 
saúde. Seu esôfago o exigiu que conhecesse a sala de 
cirurgia cedo, com poucas chances de sobrevivência. 
Conseguiu sair dessa. Por conta dos tratamentos, a 
mãe, dona Maria, deixou o emprego para cuidar do 
seu menino. “Os métodos eram difíceis e a cirurgia 
de risco. Fui salvo e comecei a querer ser igual a eles 
[médicos]. Achava legal esse mundo”.

Seu maior passatempo foi a rua de Pedreira. Depois 
da aula, Edivando encontrava com os amigos para fazer 
“o que dava na telha”. A turma dos dez garotos conver-
sava, bagunçava e, claro, batia uma bola. A “pelada” era 
essencial e contava com a presença de todos. E quando 
chegavam as férias? Era aquela libertação! A garotada 
se reunia nesse período para ir às escolinhas de futebol 
e participar dos dois primeiros treinos, já que eram 
grátis. “Nós fazíamos as nossas próprias autorizações e 
a condução acontecia por carona. Era uma vida normal 
de moleque”. 

Soma de esforços
Aos 14 anos, a situação em sua casa estava apertada. 

A família tinha como única fonte de renda a pensão 
do pai, que não chegava a um salário mínimo e meio. 
Edivando necessitou reestruturar sua rotina: de dia, a 
labuta; à tarde, os estudos. Primeiro, ele fez alguns bicos 
como ajudante de pedreiro. Além de pintar, carregava 
sacos de cimento e de pedra. Depois, começou a ajudar 
na lotação do seu cunhado como cobrador. Acordava 
antes do sol raiar e fi cava até o horário do almoço para 
chegar em tempo às aulas. “É estranho. Após os 14, 
eu não tive infância. Trabalhava todos os dias, até nas 
férias, porque eu precisava do dinheiro”.

Edivando sempre frequentou escolas públicas e 
sempre se saiu bem. “Colégio estadual não conta, né? 
Era muito ruim. Eu nem estudava e tirava as maiores 
notas”. Ao entrar no ensino médio, incluiu mais uma 
atividade na sua agenda já cheia: curso técnico de infor-
mática oferecido pelo Centro Educacional Assistencial 
Profi ssionalizante (Ceap) de Pedreira. Entre colégio e 
trabalho, o ambiente do Ceap motivou-o a empenhar-
-se em uma carreira profi ssional. Nasceu o desejo de 
fazer uma faculdade. 

Infelizmente o ano seguinte complicou as condições 
de vida de sua família. Um infarto no miocárdio levou 
seu pai, que lutava com a Doença de Chagas, ao fale-
cimento. “Esse episódio marcou-me pois eu percebi a 
sua importância. Acho que foi o tempo mais difícil da 
minha vida”. Edivando, no entanto, continuou sua luta. 
Iniciou seu estágio na área de informática no Ceap, tra-
balhando com redes e programação de computadores. 

Um dia desses, durante o serviço, ao conversar com 
um garoto, apareceu ou surgiu um interesse que estava 
guardado a sete chaves. “Ele falou que estava fazendo 
cursinho para entrar em Medicina. Eu ri da cara dele, 
disse que era impossível e que Medicina era coisa de 
rico. Ele fi cou bravo e me deu uma lição de moral. Foi 
nesse dia que eu falei: ‘eu posso’”. Edivando resgatou 
seu sonho de infância. 

O fi m de um sonho, o começo de uma 
realidade

Ele mal sabia o que era vestibular. No último ano 
do ensino médio, decidiu fazer o Enem, sem sucesso. 

Logo, mergulhou nos livros e começou o cursinho 
pré-vestibular Jeannine Aboulafia (Cuja), projeto 
comunitário vinculado à Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). Edivando surpreendeu-se: o que era 
regra de três? Como conceituar um verbo? “Caramba! 
Eu não sabia de nada”. Para complicar, ele fi cou cinco 
meses com o braço engessado e quase não fez as provas. 
Apesar da persistência, no fi m, não passou em nenhum 

vestibular.
“Agora vai dar”. Na sua tercei-

ra tentativa, optou por um cur-
sinho comunitário da Fundação 
Instituto Administração. Mais 
próximo de sua casa, a dedica-
ção era praticamente exclusiva, 
tendo aulas das 9h às 18h. Além 
disso, de noite, estudava por 
conta própria na biblioteca da 
Universidade de São Paulo 
(USP). Passou por muitas difi -
culdades. “Diria que eu entrei 
em depressão. Os meus tênis 
fi cavam estourados de fora a 
fora. Eu não tinha dinheiro 
para nada. Porém, as amiza-
des que eu fi z, ajudaram-me 
bastante”. Nesse ano, ele foi 
aprovado em Agronomia na 
Unesp, mas, mesmo assim, 
não tirou Medicina da sua 
cabeça.

Voltou ao Cuja na quarta vez. Nessa ocasião, ele 
pegou fi rme no trabalho como cobrador, mas também 
conseguiu “dar duro” nos estudos. Passou em Ciências e 
Tecnologia na Universidade Federal do ABC (UFABC) 
e até experimentou a área de exatas por duas semanas, 
mas não o agradou. Novamente, voltou ao seu sonho. 
Realizou algumas provas de bolsa para cursinhos 
privados, mas a prestação era praticamente o valor da 
aposentadoria da mãe. Na quinta tentativa, ele também 
pegou um serviço como porteiro. “Eu havia ouvido 
histórias de algumas pessoas que demoraram muito 
tempo para ter êxito. Por que eu não poderia ser uma 
delas? Que fosse o que Deus quisesse”. 

Edivando pensou que o ano de 2013 estava perdi-
do, no entanto, conquistou sua vaga em Medicina na 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 
“Meus amigos da rua comemoraram mais que eu. Uma 
alegria e tanto!”. As malas estavam prontas quando saiu 
a primeira chamada da Unifesp. Ele fi cou na lista de 
espera. “Minha vontade maior era de passar na Unifesp. 
Sempre. Sinto um carinho grande pela universidade, já 
que ela abriga  o primeiro hospital onde fui atendido, 
por médicos da Escola Paulista de Medicina”.

25 de fevereiro de 2014. Edivando aguardou a divul-
gação da chamada da Unifesp. Finalmente, chegou uma 
mensagem, no seu  celular, de um amigo que conheceu 
no Cuja e é aluno da universidade: “Parabéns, meu 
calouro”. Ele desacreditou. Foi direto para a mãe contar 
o resultado. “O olho dela fi cou vermelho e eu disse 
‘pode chorar, mãe’”. Todos festejaram. “É engraçado. 
Tinha pessoas que eu nem conhecia dando parabéns 
e torcendo por mim”. 

Nos primeiros dias de aula Edivando ainda achava 
que era tudo ilusão. “Conferia o meu nome toda a vez 
que eu assinava a lista para confi rmar que era para eu 
estar lá”. Agora ele é professor de Português e Matemáti-
ca no Ceap, além de ajudar nos plantões de Química do 
Cuja. “Não ganho nada, mas o que eu faço é o mínimo 
de retribuição que posso dar a eles”. Edivando deseja 
ser um cirurgião pediátrico e comprar uma casa para 
sua mãe. “Aprendi que se você está disposto, vai. Às 
vezes colocamos impossibilidades a nós mesmos. Não 
vou dizer que tudo é possível, mas dá e eu consegui”.
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