
 

Sistematização das deliberações dos GTs 

Subtema 2: Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública 
 

 

- Tese 1 

Aprovada na íntegra em 7 grupos: 1,2,3,4,6,7,10. Remetida à plenária em 3 grupos: 5,8,9 

Considerando a complexidade dos diferentes campi que constituem a Unifesp, seus distintos projetos 

político-pedagógicos e os diferentes momentos de implementação dos mesmos, urge o estabelecimento de 

uma metodologia condizente para a distribuição interna dos recursos, estabelecendo a política 

orçamentária própria desta universidade. Reconhecemos que há determinações para além do âmbito da 

Unifesp na definição dessa situação. No entanto, o estabelecimento de critérios para a distribuição 

orçamentária no interior de nossa universidade, que deverá resultar de ampla discussão inter e intra 

campi, poderá colocar em evidência e lançar bases para a superação de iniquidades entre os mesmos, 

permitindo a efetiva implementação dos respectivos projetos políticos pedagógicos. 

O foco na rediscussão e revisão dos referenciais utilizados para a distribuição orçamentária na Unifesp é por 

nós considerado importante meio para atingir um ponto fundamental na constituição de uma universidade 

autônoma e democrática: a superação das iniquidades atualmente presentes entre os campi da Unifesp. É de 

se esperar que a rediscussão dos parâmetros para futuras distribuições do orçamento seja participativa e 

repercuta e avalie nas disparidades atualmente presentes na estrutura, que influencia fortemente as 

condições de trabalho e distribuição de docentes e técnicos entre escolas e cursos desta universidade. 

 

 

-Tese 9 

Aprovada na íntegra por 4 grupos: 2, 5,6,10. Aprovada com adições pelos grupos 1, 3, 4, 7, 8. 

Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para as 

ações de extensão. 

G1: Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão sejam fortalecidas e ampliadas. 

G3: Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros suficientes para 

garantia da aplicação do item anterior específicos para as ações de extensão nos campi. 

G4: Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão, fortalecendo a indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, envolvendo a graduação e 

a pós-graduação. 

G7: Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão gratuitas para o público alvo. 

G8: Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão. Que conste rubrica da extensão no planejamento orçamentário da universidade. 

Sugestão da comissão: 

Garantir no orçamento geral da universidade e que constem como rubrica no planejamento orçamentário, e 

também dos campi, recursos financeiros específicos, suficientes para que as ações de extensão – gratuitas 

para o público alvo - sejam fortalecidas e ampliadas na graduação e na pós-graduação fortalecendo a 

indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão. 



 

- Tese 12 

Reprovada pelo grupo 8. Aprovada na íntegra por 7 grupos: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Aprovada com adições 

pelos grupos 1 e 6: 

1.Consolidação dos campi: Elaborar proposta de repactuação ao MEC para a consolidação dos campi e a 

garantia de não abertura de novos campi antes da consolidação dos atuais.  

G1: Elaborar proposta de repactuação ao MEC para a consolidação dos campi (incluindo Zona Leste e 

Embu) e a garantia de não abertura de novos campi antes da consolidação dos atuais. 

G6: Elaborar proposta de repactuação junto ao MEC para a consolidação dos campi atrelando a abertura de 

novos campi à garantia da efetiva consolidação dos atuais e a garantia de não abertura de novos campi antes 

da consolidação dos atuais. 

Reprovada pelo grupo 8. Aprovada na íntegra por 9 grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

2. Financiamento: Articular atuação com as demais universidades federais pela autonomia financeira. 

Estabelecer parâmetros e critérios para gastos de custeio e investimentos de forma participativa.   

 

 

- Tese 16 

Proposta: 1. Fim da relação com FAP e SPDM. Por um Hospital Universitário 100% público. 

 

Reprovado em 2 grupos: 4 e 10. Aprovada na íntegra por 4 grupos: 2,3,5,6. Remetido para plenária 

por 2 grupos:1, 9 

 

Alterações 

G7: Regulamentação, fiscalização e transparência da Fim da relação com FAP e SPDM. Por um Hospital 

Universitário 100% público.  

G8: Fim Progressiva extinção da relação com FAP e SPDM. Por um Hospital Universitário 100% público 

 

Proposta: 2. Criação de comissão paritária (¼) de estudo de necessidades orçamentárias nessa nova 

realidade.  

 

Reprovado em 2 grupos: 4 e 10. Aprovada na íntegra por 4 grupos: 2,3,5,6,8. Remetido para plenária 

por 2 grupos: 1,9 

 

Alterações:  

G7: Criação de comissão paritária (¼) de estudo de necessidades orçamentárias nessa nova realidade do 

hospital universitário. 

 

Proposta: 3. Exigir maiores recursos do governo, pelo fim dos recursos privados, tendo como meta 10% 

do PIB para educação pública imediatamente; 

 

Reprovado em 2 grupos: 4 e 10. Aprovada na íntegra pelos grupos: 2,3,5,6,7,8. Remetido para 

plenária pelos grupos: 1,9 

Proposta: 4. Orçamento participativo paritário (¼), com críticas ao modelo petista de divisão das 

migalhas; participação direta da comunidade desde o planejamento até a execução. 

 



Reprovado em 3 grupos: 4, 7,10 Aprovada na íntegra pelos grupos: 2,3,5. Remetido para plenária 

pelos grupos: 1,9 

 

Supressões G6 e G8: Orçamento participativo paritário (¼), com críticas ao modelo petista de divisão das 

migalhas; participação direta da comunidade desde o planejamento até a execução. 

 

Proposta: 5. Fim dos cursos pagos. A educação não pode ser um privilégio de quem pode pagar por ela. 

Devemos exigir a inversão da lógica orçamentária do Estado Brasileiro: mais dinheiro para a garantia de 

direitos, menos para pacotes econômicos a bancos, multinacionais e agronegócio. 

 

 

Reprovada por 2 grupos: 4, 10. Aprovada na íntegra por 6 grupos: 1,2,3,5,6,7 Remetida à plenária 

pelo grupo 9 

 

Supressão (e alteração?) G8: Fim dos cursos pagos. A educação não pode ser um privilégio de quem pode 

pagar por ela. Devemos exigir a inversão da lógica orçamentária do Estado Brasileiro: mais dinheiro para a 

garantia de direitos, menos para pacotes econômicos a bancos, multinacionais e agronegócio. Chamar 

audiência pública para discutir a relação dos cursos pagos com a universidade. 

 

Proposta: 6. Criação de comissão paritária (¼) para estudo e articulação pelo fim da terceirização; 

contra a lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998 (que “Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.”). 

 

Reprovada por 2 grupos: 4,10. Aprovada na íntegra por 7 grupos: 1,2,3,5,6,7,8. Remetida à plenária 

pelo grupo 9 

 

 

- Tese 30 
 

Proposta: 1. Tentar reconstruir o fator multiplicador (peso) da matriz Andifes, a partir da nossa realidade 

da UNIFESP, o que melhoraria o conhecimento sobre as atividades que realizamos e seu custo, com isso, 

melhoraríamos nossas estimativas, gerando maior segurança na discussão sobre a redistribuição 

orçamentária e seus critérios; 

Reprovada por 1 grupo: 3. Aprovada na íntegra por 4 grupos: 2,6,7,10. Remetida à plenária por 3 

grupos: 1,5,8 

 

Alteração G4: Tentar reconstruir o fator Buscar a construção ampla, participativa e solidária de uma 

distribuição de recursos que contemple a consecução dos cursos com qualidade, visando a revisão do fator 

multiplicador (peso) da matriz Andifes, a partir da nossa realidade da UNIFESP, o que melhoraria o 

conhecimento sobre as atividades que realizamos e seu custo, com isso, melhoraríamos nossas estimativas, 

gerando maior segurança na discussão sobre a redistribuição orçamentária e seus critérios; 

 

Alteração G9: A partir da nossa realidade propor estudos sobre o Tentar reconstruir o fator multiplicador 

(peso) da matriz Andifes, a partir da nossa realidade da UNIFESP, o que melhoraria melhorando o 

conhecimento sobre as atividades que realizamos e seu custo, com isso, melhoraríamos nossas estimativas, 

gerando maior segurança na discussão sobre a redistribuição orçamentária e seus critérios; 

 



Proposta: 2. Fazer um levantamento do custo / aluno de todos os cursos para termos uma ideia de como 

se apresenta o fator de correção no caso da Unifesp (diferença de custos entre os cursos); 

Reprovada por 1 grupo: 3. Aprovada na íntegra por 5 grupos: 2,4,6,7,10. Remetida à plenária por 3 

grupos: 1,5,8 

Supressão G9: Fazer um levantamento do custo / aluno de todos os cursos para termos uma ideia de como 

se apresenta o fator de correção no caso da Unifesp (diferença de custos entre os cursos). 

 

Proposta: 3.  Utilizar um critério e procedimento que considere a qualidade educativa (um modelo para 

isso é o CAQi, aprovado no PNE para a educação básica e que pode servir de parâmetro inicial); 

Reprovada por 2 grupos: 3,4. Aprovada na íntegra por 4 grupos: 2,6,7,10. Remetida à plenária por 3 

grupos: 1,5,8. 

 

Supressão G9: Utilizar um critério e procedimento que considere a qualidade educativa (um modelo para 

isso é o CAQi, aprovado no PNE para a educação básica e que pode servir de parâmetro inicial); 

 

Proposta: 4. Articular os PDIs de cada campi com a distribuição dos recursos, de forma a conseguir 

gerar cenários de crescimento e desenvolvimento dos cursos. 

Reprovada por um grupo: 3. Aprovada na íntegra por 5 grupos: 2,4,6,7,10. Remetida à plenária por 3 

grupos: 1,5,8 

 

 

- Tese 31 

Proposta: Para implantar o orçamento participativo nos campi a primeira iniciativa deve ser a 

reorganização dos centros de custos (já em andamento na universidade) dando visibilidade a cada 

unidade de planejamento e gestão. Em seguida, devem-se estabelecer recursos iniciais para constituir os 

fundos do orçamento participativo, já que o custeio e o capital já comprometidos com necessidades 

prioritárias e coletivas tem destinação comprometida. Uma opção interessante para isso é aproveitar a 

decisão de esforços com metas orçamentárias que estabelecemos para esse ano (economia de custeio) 

para que sejam redirecionadas para o orçamento participativo, de forma que já possamos criar um fundo 

que permita dar início a plenárias para discussão de demandas e prioridades nos campi. Além de 

melhorar a gestão (bater metas de economia de custeio e revisar gastos na busca de maior eficiência) se 

teria a oportunidade de discutir ações estratégicas, integradas e institucionais para definir fontes e gastos 

(o que gera uma completa revisão do que continuará financiado pelo orçamento da universidade, que tem 

como fonte o MEC, e o que poderá ser redirecionado para outras fontes). Ainda nesse sentido, podemos 

destinar também para o fundo de orçamento participativo as receitas extra orçamentárias geradas a partir 

de diversas atividades (cursos, convênios, fornecimentos etc.). 

 

Aprovada na íntegra em 5 grupos: 2,3,4,6,10. Remetida à plenária em 3 grupos: 1,5,8 

 

Alteração G7: Para implantar o orçamento participativo nos campi a primeira iniciativa deve ser a 

reorganização dos centros de custos (já em andamento na universidade) dando visibilidade a cada unidade de 

planejamento e gestão. Em seguida, devem-se estabelecer recursos iniciais para constituir os fundos do 

orçamento participativo, já que o custeio e o capital já comprometidos com necessidades prioritárias e 

coletivas tem destinação comprometida. Uma opção interessante para isso é aproveitar a decisão de esforços 

com metas orçamentárias que estabelecemos para esse ano (economia de custeio) para que sejam 

redirecionadas para o orçamento participativo, de forma que já possamos criar um fundo que permita dar 



início a plenárias para discussão de demandas e prioridades nos campi. Além de melhorar a gestão (bater 

metas de economia de custeio e revisar gastos na busca de maior eficiência) se teria a oportunidade de 

discutir ações estratégicas, integradas e institucionais para definir fontes e gastos (o que gera uma completa 

revisão do que continuará financiado pelo orçamento da universidade, que tem como fonte o MEC, e o que 

poderá ser redirecionado para outras fontes). Ainda nesse sentido, podemos destinar também para o fundo de 

orçamento participativo as receitas extra orçamentárias geradas a partir de diversas atividades (cursos, 

convênios, fornecimentos etc.). Ainda nesse sentido, podemos destinar também para o fundo do orçamento 

participativo as receitas extra orçamentárias. 

Alteração G9: Abrir o debate para implantar o orçamento participativo nos campi a primeira iniciativa deve 

ser a reorganização dos centros de custos (já em andamento na universidade) dando visibilidade a cada 

unidade de planejamento e gestão. Em seguida, devem-se estabelecer recursos iniciais para constituir os 

fundos do orçamento participativo, já que o custeio e o capital já comprometidos com necessidades 

prioritárias e coletivas tem destinação comprometida. Uma opção interessante para isso é aproveitar a 

decisão de esforços com metas orçamentárias que estabelecemos para esse ano (economia de custeio) para 

que sejam redirecionadas para o orçamento participativo, de forma que já possamos criar um fundo que 

permita dar início a plenárias para discussão de demandas e prioridades nos campi. Além de melhorar a 

gestão (bater metas de economia de custeio e revisar gastos na busca de maior eficiência) se teria a 

oportunidade de discutir ações estratégicas, integradas e institucionais para definir fontes e gastos (o que 

gera uma completa revisão do que continuará financiado pelo orçamento da universidade, que tem como 

fonte o MEC, e o que poderá ser redirecionado para outras fontes). Ainda nesse sentido, podemos destinar 

também para o fundo de orçamento participativo as receitas extra orçamentárias geradas a partir de diversas 

atividades (cursos, convênios, fornecimentos etc.). 

 

 

- Tese 35 

 
Proposta: 1. Que o setor privado, empresas ou fundações, deve pagar pela universidade pública através 

de impostos ao Estado. Este, por sua vez, deve destinar à universidade pública verbas para mantê-las e 

desenvolvê-las.  

Reprovada no grupo 7. Aprovada na íntegra por 4 grupos: 1, 4, 8, 9. Remetida para plenária pelo 

grupo: 5. Não discutida e nem remetida pelo grupo: 10 

 

Supressão G6: Que o setor privado, empresas ou fundações, deve pagar pela universidade pública através 

de impostos ao Estado. Este, por sua vez, deve destinar à universidade pública verbas para mantê-las e 

desenvolvê-las. 

 

Alteração G2: Que o setor privado, empresas ou fundações, deve (financiar) pagar pela universidade 

pública através de impostos ao Estado e de projetos de interesse público, aprovados pela universidade.  Este, 

por sua vez, deve destinar à universidade pública verbas para mantê-las e desenvolvê-las.  

Alteração G3: Que o setor privado, empresas e/ou fundações, devem pagar pela universidade pública 

através de impostos ao Estado. Este, por sua vez, deve destinar à universidade pública verbas para mantê-las 

e desenvolvê-las.  

 

Proposta: 2.  As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir como e onde 

alocar essas verbas, sem a ingerência de interesses privatistas, disfarçados em fundações. Essas, se e 

quando existirem, devem ser de interesse público e subordinadas aos conselhos deliberativos das 

universidades. 



Reprovada no grupo 7. Aprovada na íntegra por 5 grupos: 2, 3, 4, 6, 9. Remetida para plenária pelo 

grupo: 5. Não discutida e nem remetida pelo grupo: 10 

 

Supressão G8: As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir como e onde 

alocar essas verbas, sem a ingerência de interesses privatistas, disfarçados em fundações. Essas, se e quando 

existirem, devem ser de interesse público e subordinadas aos conselhos deliberativos das universidades. 

Alterações G1: As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir como e onde 

alocar essas verbas públicas ou privadas para financiamento de projetos, sem a ingerência de interesses 

privatistas, disfarçados em fundações. Essas, se e quando existirem, devem ser de interesse público e 

subordinadas aos conselhos deliberativos das universidades. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


