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Pela equidade entre os campi da Unifesp 

 

 

 Os critérios para a distribuição de recursos orçamentários nas universidades 

federais foram estabelecidos por meio do decreto presidencial n. 7.233 de julho de 

2010. O referido decreto estabelece diretrizes e indicadores de qualidade e 

produtividade, sendo o seu principal parâmetro o chamado “aluno-equivalente”, nas 

rubricas referentes ao orçamento de custeio e capital, elaborado conjuntamente pela 

Sesu-Mec e Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes). O cálculo do aluno equivalente, inspirado no modelo inglês do 

Higher Education Founding Council for England, de 1998, é composto de quatro 

indicadores parciais relativos à graduação, mestrado stricto sensu, doutorado e 

residência médica. A título de exemplo, o peso dado aos cursos segundo esse cálculo, 

pode variar entre polos de 4,5 (medicina) e 1 (psicologia). À matriz Andifes foi 

agregada pela Unifesp, a partir de 2014, a distribuição dos recursos de orçamento e 

custeio com base no perfil dos gastos de 2013.  

 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. A assimetria, hoje danosa a alguns 

segmentos da instituição deve ser superada em favor da equidade e solidariedade entre 

todos os integrantes da Unifesp. 



 

DOCENTES SIAPE 

ANA ROJAS ACOSTA 16.784.118 

ANDREA ALMEIDA TORRES 17.884.680 

CARINE SAVALLI REDIGOLO 18.226.953 

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E 

SILVA 

16.741.419 

CRISTIANE GONÇALVES SILVA 18.045.428 

EUNICE NAKAMURA 16.196.411 

FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA 16.196.381 

JUAREZ PEREIRA FURTADO 15.530.082 

LIA THIEME OIKAWA 19.349.285 

LUIZ HENRIQUE PASSADOR 19.342.396 

MARCELO DOMINGUES ROMAN 16.196.429 

MARIA ANGÉLICA TAVARES DE 

MEDEIROS 

16.570.061 

MARIA DE FATIMA FERREIRA 

QUEIROZ 

16.131.513 

RAIANE PATRICIA SEVERINO 

ASSUMPÇÃO 

17.729.170 

RENATA CRISTINA GONÇALVES DOS 

SANTOS 

18.226.996 

ROSILDA MENDES 16.726.541 

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES 

DOMENE  

17.636.333 

SONIA REGINA NOZABIELLI 17.729.184 

TANIA MARIA RAMOS DE GODOI 

DINIZ 

18.740.851 

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES 17.729.226 

ALEXANDRE BARBOSA PEREIRA 28.883.159 

ANGELA APARECIDA CAPOZZOLO 21.394.217 

ANITA BURTH KURKA 18.226.937 

FLAVIA LIBERMAN 16.920.003 

JAQUELINA MARIA IMBRIZI 15.653.091 

LUZIA FATIMA BAIERL 16.726.762 



MARCIA APARECIDA JACOMINI 17.729.366 

MARIA GRACIELA GONZALEZ PEREZ 

DE MOREL 

41.399.001 

SIDNEI JOSÉ CASETTO 15.530.066 

VIRGINIA JUNQUEIRA  16.726.436 

 


