
Tese: O processo de expansão da UNIFESP 

Considerando: 

1) A baixa relação entre vagas públicas de ensino superior no estado de São Paulo e a 

população adulta com 2
o
 grau completo  

2) A importância política, social, cultural e econômica da ampliação do número de 

vagas públicas de ensino superior no estado de São Paulo; 

3) O programa da candidatura da atual gestão no qual constava a defesa de “uma 

expansão com qualidade, que considere e respeite a dinâmica dos novos campi e as 

especificidades de suas áreas de conhecimento. E que leve em conta, para isso, a 

construção e o planejamento coletivo de soluções para as contingências cotidianas 

do trabalho universitário” (p. 6), assim como “o debate público das prioridades, 

fundamentos e propostas para projetos pedagógicos inovadores, tipos de cursos e 

localização dos campi, inclusive com as demais universidades paulistas, a 

comunidade acadêmica nacional e internacional, a sociedade civil, prefeituras e 

órgãos públicos e “a continuidade da expansão de forma segura, planejada e 

compartilhada com a comunidade acadêmica e a sociedade” (p. 15); 

4) As seguintes metas do recém aprovado Plano Nacional de Educação (PNE): 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da 

oferta. 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de 

doutores. 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº 9.394/1996, assegurando-lhes a devida 

formação inicial, nos termos da legislação, e formação continuada em nível 

superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área de atuação. 

Meta 16: Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% dos professores 

que atuam na educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu 



em sua área de atuação, e garantir que os profissionais da educação básica 

tenham acesso à formação continuada, considerando as necessidades e contextos 

dos vários sistemas de ensino. 

5) O conjunto de normas da Unifesp que regulamentam a criação de novos cursos de 

graduação, Unidades Universitárias e Campi: 

Estatuto da Unifesp: Art. 9º, IV; Art. 19, I, II, VI; 

Regimento Geral da Unifesp: Art. 8º, I; Art. 16, II; Art. 39, I; 

Regimento da Pró-Reitoria de Graduação: Art. 9º, XI; Art. 14., I, II; Art. 28., 

Parágrafo único. 

Propõe: 

1. Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade 

acadêmica e com a sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

2. Expansão condicionada a condições mínimas para um funcionamento adequado, 

tanto de novos cursos quanto de novos campi – condições de infraestrutura física 

(instalações e materiais), orçamento (custeio e capital), servidores (docentes e 

técnicos), assistência estudantil. 

3. Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

3.1 Para a criação de curso em campus existente: o debate e a proposta de criação de 

novos cursos deve se dar inicialmente no âmbito das Câmaras de Graduação, 

revelar clara articulação com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 

Universitária (coerência) e mostrar as relações com o Projeto Político 

Pedagógico da Unifesp, além de, preferencialmente, constar do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) 

devem deixar explícito o perfil do curso, seus diferenciais e objetivos, o perfil de 

seus egressos, contextualizando-os no âmbito da comunidade em que se 

inserem, no da própria Universidade e nos âmbitos regional, nacional e  

internacional. Deverá constar do PPC um plano de necessidades relativas ao 

quantitativo de novos docentes e técnicos (corpo social) e à infraestrutura física, 

bem como os recursos já existentes para a abertura e desenvolvimento do novo 

curso. A coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico da ProGrad 

deverá oferecer orientação pedagógica e legal, ao longo do processo, e emitir 

parecer sobre o PPC, após análise junto à sua comissão central. A ProPlan 

deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer 

sobre a viabilidade de abertura do novo curso, considerando os recursos 



humanos, necessidade física e orçamento disponíveis ou indicando as 

necessidades mínimas para uma pactuação com o MEC. Após o parecer da 

comissão central da coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico 

e da ProPlan, o PPC deve ser homologado nas respectivas Congregações dos 

campi e encaminhado aos Conselhos de Graduação e de Planejamento para 

aprovação. Notificada do processo pela ProGrad e ProPlan, a Reitoria passaria a 

negociar a pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a partir de então, 

poderá submeter a abertura do novo curso à aprovação do Conselho 

Universitário. Mesmo no caso de propostas de novos cursos oriundas do MEC, o 

processo deverá seguir este fluxo de encaminhamento. 

3.2 Abertura de nova Unidade Universitária (Escolas, Institutos e Faculdades) em 

campus já existente: deve ser debatida no âmbito do Conselho Universitário em 

conjunto com a(s) congregação(ões) dos campus, deve  manter clara articulação 

com o Projeto Político Pedagógico da Unifesp, além de preferencialmente 

constar do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). Deverá constar do 

Projeto da nova Unidade Universitária um plano de necessidades relativas ao 

quantitativo de seu corpo social (novos docentes com funções de direção e 

técnicos), à infraestrutura física e ao orçamento necessário para a sua instalação. 

No caso de simultaneamente serem propostos novos cursos para a UU, deverá 

ser seguido o mesmo fluxo supra-mencionado. A coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico da ProGrad deverá oferecer orientação 

pedagógica e legal, ao longo do processo, e emitir parecer sobre os PPCs, após 

análise junto à sua comissão central. A ProPlan deverá oferecer orientação 

relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer sobre a viabilidade de 

abertura da Unidade, considerando recursos humanos, infraestrutura física e 

orçamento. Após o parecer da comissão central da coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o Projeto da nova Unidade deve ser 

homologado nos Conselhos de Graduação e de Planejamento para aprovação. 

Ao longo do processo, a Reitoria deve negociar a pactuação dos recursos 

necessários junto ao MEC e, a partir de então, poderá submeter a abertura da 

nova Unidade Universitária à aprovação do Conselho Universitário. No caso de 

propostas de novas Unidades oriundas do MEC, o processo deverá seguir o 

mesmo fluxo de encaminhamento. 



4. Abertura de novos campi: o processo será similar ao de abertura de nova Unidade 

Universitária, exceto em relação à consulta às congregações, caso não esteja prevista 

a transferência de cursos ou Unidades Universitárias já existentes para o novo 

campus.  

5. Contratação de docentes - nos concursos, além da sólida formação na área de 

conhecimento requerido, da competência didática e da produção acadêmica, o 

candidato deve ser avaliado em relação ao conhecimento do projeto pedagógico do 

curso e pela aderência de sua proposta de trabalho ao projeto. 

6. A expansão da pós-graduação deve ser realizada sobre um projeto pedagógico bem 

articulado, discutido previamente em reuniões das Câmaras de Pós-Graduação e 

Pesquisa das Unidades Universitárias envolvidas, evitando-se propostas isoladas, 

não previstas no PDI.  A exemplo das propostas de novos cursos de graduação 

também deverá ser realizado um estudo de viabilidade, com levantamento de todos 

os  recursos disponíveis  e necessários (infraestrutura, equipamentos, docentes, 

bibliotecas, etc.) para sua instalação. 

7. A proposta de novos cursos de Pós-Graduação, atendendo os requisitos da CAPES e  

de demonstração de viabilidade, após aprovação das Câmaras de Pós-Graduação e 

Pesquisa das Unidades Universitárias e Congregações deverá ser apresentada no 

Conselho de Pós-Graduação que votará por seu encaminhamento ou não à CAPES.  

8. Apesar de o corpo social ser definido tendo em vista principalmente os cursos de 

graduação, em sua seleção e atuação devem ser também consideradas e valorizadas 

as atividades de pós-graduação, extensão, gestão dos cursos e atividades de 

administração.  

 

Assinaturas: 

 

Nome Siape 

1. Jaqueline Luz  0011376933 

2. Joel Machado Jr 0015525691 

3. Carla Cristina Marquezi 015723344 

4. Dulcelina Andrade dos Santos de 

Macedo 

RF - 0015697874 

5. Valéria Sperduti Lima 0015504570 



6. Isabel M. Hartmann de Quadros 018223636 

7. Tânia Mara Francisco 15503084 

8. Raquel de Aguiar Furuie 0011377077 

9. Rodrigo Romani 0015484625 

10. Dolores Maria Moura Matos 6274539 

11. Conceição Vieira da Silva Ohara 0011375813 

12. Maria Angélica Pedra Minhoto 0016589391 

13. Helena B. Nader 0011608796 

14. Maria Lúcia Formigoni 11376577 

15. Andrea Rabinovici 0010902542 

16. Ana Maria Hofmann 017464214 

17. Juliana Varela Geraldo 17631293 

18. Zysman Neiman 015233340 

19. João Aléssio Juliano Perfeito 0011377018 

20. Debora Cristina Hipolide 0023223894 

21. Yara Marques 0011369902 

22. Jose Carlos F. Galduros 0015362643 

23. Luiz Fernando Sierra de Araújo 014473867 

24. Isabel Cristina Cespedes 016196445 

25. Decio S. Junior 017464222 

26. Cassio Manuel do Nascimento 0020462120 

27. Claudio Danilo Valencia Saldiva 019523625 

28. Rita Jover Faleiros 14751077 

29. Debora Amado 11385720 

30. Janine Schirmer 11611011 

 


