
Tese: Sobre o modelo multicampi da Unifesp, adensamento e 
convergência de sua geografia de conhecimento  

 

 Os primeiros anos da Unifesp foram úteis para o reconhecimento de suas 
potencialidades como uma nova e verdadeira Universidade na capital do Estado e no  
entorno da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, serviram para compreensão 
das várias fragilidades impostas pelo modelo multicampi. Uma das fragilidades que 
chama a atenção e que, portanto, demanda ações urgentes relaciona-se ao fato de 
que os atuais campi descentralizados têm favorecido a fragmentação temática 
transformando, assim, o já existente distanciamento físico em verdadeiro apartheid 
intelectual. Se o primeiro pode ser atenuado através dos modernos sistemas de 
informação e comunicação, o segundo necessita de atenção especial e da dedicação 
de todos.  Este sistema pulverizado que carece de ações integradas e que parecem 
atuar como “mini-universidades” de áreas temáticas dissociadas está na contramão 
de todos os modelos atuais de geração e transmissão do conhecimento, quer 
intramuros ou na sua relação com a sociedade.  A ideia de uma universidade 
convergente, que parte do modelo disciplinar para o transdisciplinar, parece ser 
aquele em que as mais variadas e prementes questões humanas são enfrentadas 
mais facilmente na busca de soluções partilhadas e apropriadas por todos.  

 Temos seis campi em funcionamento e dois em implantação na 
macrometrópole de São Paulo (incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo, da 
Baixada Santista e do Vale do Paraíba – hoje quase conurbadas entre si), com 
distâncias de até 100 km da sede, formando um anel universitário na maior mancha 
urbana do Hemisfério Sul. Nossa situação geográfica guarda o potencial evidente de 
um adensamento de pesquisas entre os campi, suas Escolas e Institutos, por meio de 
instrumentos de aproximação em nós e redes, presenciais ou virtuais. 



	 

 A localização dos campi em diferentes contextos urbanos, sociais, ambientais 
e culturais favorece uma diversidade de diálogos, aprendizados e situações de 
campo e entorno que universidades mais centralizadas não possuem. Nossos campi 
são quase todos integrados com as cidades onde ficam, produzindo interlocuções 
diversas e espaços de uso e programação compartilhados com a sociedade local, 
elemento favorável para ensino, pesquisa e extensão socialmente referenciados.  

 Outra vantagem que possuímos é que as Unidades Universitárias (Institutos e 
Escolas) da Unifesp, de acordo com nosso Estatuto e Regimento, são distintas em 
finalidade e estrutura dos campi (apesar de ainda coincidirem, no momento, nos 
campi de expansão). O que nos permite pensar, já dentro da legislação atual da 
Unifesp, uma geografia mais complexa entre os campi e as suas Unidades 
Universitárias, como apresentaremos 

 Considerando que o debate contemporâneo sobre gestão e vida nas regiões 
urbanas conurbadas, a cidadania metropolitana deve ser cada vez mais entendida 
para além das circunscrições municipais. Por isso, uma universidade situada nestas 
manchas urbanas deveria ter como projeto acadêmico e institucional articular seus 
campi e áreas de saber deve atuar consciente das possibilidade de uma geografia 
institucional não restrita, necessariamente, às fronteiras municipais.  

 Assim sendo, o futuro político, pedagógico e geográfico da Unifesp deve 
considerar seus campi e áreas de saber de modo não atrelado a territórios restritos. 
Isso significaria que as Escolas e Institutos aumentariam seus níveis de autonomia e 
de gestão, ampliando ao mesmo tempo sua capacidade de articulação e integração 
entre si. Isto é, os campi seguem como estruturas físicas de base municipal, mas as 
Unidades Universitárias podem delimitar novas geografias multicampi para suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 



 Como já apresentado no Programa Unifesp Plural e Democrática: “o sistema 
multicampi poderia ser, assim um sistema multi Escolas ou Institutos com maior 
flexibilidade de localização e articulação entre si, de maneira a estimular o 
intercâmbio de ideias e de pessoas no interior da universidade. Desse modo, a 
Unifesp deve assumir o desafio de expansão e consolidação de um sistema 
universitário público discutindo uma maior articulação territorial e integração de 
áreas de conhecimento.” 

 

Proposições  

Principais: 

1. O Campus será entendido como estrutura física e administrativa com base 
territorial municipal (Campus Cidade tal) e as Escolas e Institutos como 
Unidades Universitárias com geografia multicampi e intermunicipal, com 
sede em um campus e unidades avançadas em outros. 

2. A Prefeitura do Campus será o órgão que concentrará a execução das 
atividades destinadas à operacionalização da gestão das atividades de 
suporte, serviços, infraestrutura, administrativas e de execução 
orçamentário/financeira.  

a. A Prefeitura de cada Campus deverá atender a todas as suas Unidades 
Universitárias igualmente, com fluxo contínuo de atividades.  

b. A Prefeitura será apenas um ente de Administração, responsável por 
prover as condições de infraestrutura e operacionais, para isso realiza 
as funções de compras, contratos, orçamento, patrimônio, gestão de 
materiais, recursos humanos, entre outros, sem interferir na 
dimensão de funcionamento acadêmico/administrativo das unidades 
relacionadas.   

c. O Diretor administrativo do Campus será denominado Prefeito, para 
diferenciar suas funções a atribuições dos Diretores Acadêmicos das 
Unidades Acadêmicas, inclusive no aspecto simbólico do cargo.  

d. Subordina-se a um Conselho de Administração, composto pelos 
diretores das Unidades e representantes das categorias funcionais.  

 



 
 
3. O Conselho Universitário e Conselhos Centrais devem atentar para o 

desenvolvimento equilibrado entre os campi, do ponto de vista de condições 
físicas, orçamentos e alocação de Unidades Universitárias, evitando a 
constituição de uma rede assimétrica. Aspectos históricos e dimensão de 
terrenos devem ser considerados, mas os campi devem receber políticas de 
fortalecimento e consolidação o mais isonômicas possíveis.  

4. Nos Campi que ainda mantém apenas uma Unidade Universitária, de igual 
forma devem ser segregadas a funções, separando as atribuições 
administrativas das acadêmicas. As Escolas e Instituto tem sua Direção 
Acadêmica e Congregação próprias, como prevê o Estatuto e o Regimento. 

5. O objetivo é atribuir maior independência das unidades à figura da 
administração. O orçamento de custeio e capital deve ser executado pela 
Prefeitura, mediante decisão do conselho de administração face 
encaminhamentos das congregações. Os recursos próprios, e provenientes 
de convênios e fomentos são de gestão da unidade universitária, mas com 
execução da unidade administrativa. 

6. As estruturas de cursos, departamentos, eixos, bacharelado devem ser 
discutidas, bem como do seu modelo multicampi, devem resultar em 
desenhos institucionais e projetos pedagógicos internos às Escolas e 
Institutos, não afetando a sua representação junto à Administração das 
Prefeituras de Campi e seu Conselho Administrativo. 

 
 



 
 

 
Complementares: 

O modelo multicampi da Unifesp deve prever: 

1) Estímulo institucional permanente a todas as formas de circulação entre 
professores, técnicos e estudantes, de diálogo e integração entre os 
campi, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, bem como na 
administração e planejamento, de modo a evitar a fragmentação de áreas 
de conhecimento e o ilhamento das comunidades acadêmicas. 

2) Do ponto de vista de localização e mobilidade da comunidade acadêmica, 
o sistema de acesso por estradas entre os campi é bastante favorável, por 
meio do Rodoanel e das saídas pela Dutra/Airton Senna e Sistema 
Anchieta/Imigrantes – o que pode favorecer a circulação de estudantes, 
técnicos e professores entre os campi.  
a. A Unifesp deve definir em curto prazo uma política de mobilidade e 

circulação da comunidade acadêmica, prevendo parcerias e acordos 
com órgãos públicos de transportes e ônibus universitários. 

b. Na região metropolitana de São Paulo, os campi e suas unidades 
devem dar preferencia para a localização em eixos de transporte 
coletivo de massa. 

3) Do ponto de vista de plataformas digitais, sistemas de ensino a distância, 
teleconferências, a Unifesp deve avançar com diversas modalidades de 
tecnologias de ensino e pesquisa na era digital que colaboram nos 
espaços e diálogos acadêmicos sem necessariamente o deslocamento 
físico de pessoas e documentos. 

4) Por fim, propomos um Instituto de Pesquisas Multicampi ou 
Conhecimentos Convergentes, que colabore na articulação de pós-
graduações e pesquisas transdisciplinares. Este seria um Instituto em si 



multicampi que colaborar na coordenação e estímulo de pesquisas e 
estudos avançados da Unifesp.  
a. Propomos a criação do Instituto e seu primeiro Conselho que irá 

definir sua estrutura, natureza jurídica, modalidades de gestão e 
financiamento, espaço físico, localização, avaliar temas de pesquisa 
estratégicos, entre outros aspectos. 

  

Consideração final 

 Temos assim a possibilidade, a partir deste 1o Congresso, de imaginar um 
modelo de Universidade multicampi mais rico, plural, convergente, com circulação e 
intensidade na produção do conhecimento, tomando partido dos diferentes 
contextos urbanos, sociais e ambientais onde estamos instalados. Uma decisão a 
esse respeito é crucial para o futuro da Unifesp e a relevância de seu papel 
acadêmico, político e estratégico para o país. 
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