
Tese: autonomia e democracia – repensando a estrutura de deliberação da 
universidade 

 
 

A Universidade Federal de São Paulo completa 20 anos de existência. Nascida da então 
Escola Paulista de Medicina, que iniciou suas atividades em 1933, tornou-se Universidade da Saúde 
em 1994. Em 2006 iniciou seu programa de Expansão para outras áreas do conhecimento e 
tornando-se uma Universidade plena e multicampi. A partir deste período, inaugurou mais 5 campi 
nas cidades de Santos, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos, além do já existente 
Campus São Paulo. A expansão da Unifesp assumiu enormes proporções, passando de 1300 para 11 
mil estudantes de graduação, além dos mais de 5 mil estudantes de mestrado, doutorado, 
residência médica, residência multiprofissional, 5 mil especializandos, 4 mil Técnicos-
Administrativos em Educação e 1500 docentes. Foi a Universidade pública que mais cresceu no 
Estado de São Paulo, mas manteve sua qualidade, figurando hoje como a 6ª Universidade brasileira 
pelo ranking mundial (a 1ª federal do estado de SP), a 15ª da America Latina, a 1ª brasileira em 
número de trabalhos por docente e a 1ª em citações por trabalho. 

Neste período de 20 anos, a Unifesp passou por três reformas de Estatuto e Regimento. A 
primeira ocorrida em 1995 para adequar-se à sua nova estrutura jurídica de Universidade (antes 
era uma Escola Federal isolada). A segunda ocorreu em 2002, após o primeiro processo de 
estruturação como Universidade da Saúde. A terceira teve início em 2008, foi interrompida devido 
à crise da Unifesp que levou à renúncia do então reitor e foi finalizada em 2010 e 2011. Este último 
processo de estatuto e regimento revelou a enorme demanda, bem como o enorme desafio de 
criar uma estrutura de discussão e decisão que pudesse contemplar a diversidade e a dificuldade de 
unir as diferentes áreas, já que a estrutura tornou-se dispersa geograficamente e não havia um 
planejamento pedagógico para a estruturação da Universidade como um todo.  

A fragmentação se agravou mediante a tentativa de fazer a nova estrutura como um 
espelho ou uma extensão da estrutura anterior, o que gerou graves problemas de multiplicação de 
conselhos e órgãos, criando uma estrutura bastante complexa, mas ainda dispersa e lenta. Uma das 
maiores demandas da comunidade tem sido buscar uma forma de organização que possibilite ao 
mesmo tempo, mais informação, mais discussão e participação e também mais agilidade.  
 

A gestão 2013-2017 assumiu com uma proposta de realizar: 
1. Realização de uma “pequena reforma” de estatuto e de regimento. Neste sentido, foram 

realizadas mudanças importantes, aprovadas no Conselho Universitário, dentre as quais 
destacamos: a estruturação e definição das atribuições da Pró-reitoria de Planejamento e 
implementação de seu Conselho; a criação da Pró-reitoria de Gestão com Pessoas e de seu 
Conselho;  

2. Realização de uma reforma administrativa de grandes proporções com a reestruturação da 
Pró-reitoria de Administração, a criação do Escritório Técnico de Apoio à Gestão, do 
Departamento de Gestão Ambiental, reformulação da Auditoria Interna, da Comissão de 
Processos, da Procuradoria, da Ouvidoria e dentre outros; 

3. Reformulação do Conselho de Curadores e reformulação da relação com órgãos de controle 
no sentido de dar mais transparência nos processos administrativos e de gestão; 

4. Reformulação da política de comunicação institucional com a criação de novos e mais 
abrangentes veículos de comunicação e dinamismo; 

5. Atendimento das históricas demandas de jornada de 30 horas, atendimento em saúde dos 
servidores e estudantes; 



 
Mesmo assim, ainda verificamos a necessidade de que as decisões sejam mais participativas e 

também mais ágeis. Verifica-se também : 
1. Que não há um espaço para a discussão das grandes questões de ensino, pesquisa e 

extensão, já que se encontram separadas em conselhos distintos; 
2. Que os conselhos são desiguais do ponto de vista da representação das categorias, já que os 

conselhos criados mais recentemente são mais democráticos do ponto de vista da sua 
composição; 

3. Que os Conselhos Centrais podem conter uma maior representação ou duplicação da 
representação das diretorias dos campi, mas que não necessariamente torna a 
representação mais ágil ou mais representativa da diversidade dos campi pois está centrada 
nas diretorias;  

4. Que é necessário estabelecer mais claramente os processos institucionais para a 
consolidação dos projetos pedagógicos, bem como para a continuidade do crescimento 
planejado da Unifesp. 

Em base destes elementos apresentados e contextualizados, acreditamos ser importante a 
Unifesp deve estabelecer suas diretrizes para o futura processo de elaboração do novo Estatuto e 
Regimento da Universidade, de forma a corrigir de fato os desajustes do último processo, bem 
como de estabelecer uma dinâmica na estrutura administrativa e de decisão de forma a dar 
sustentação ao crescimento e a transformação da Universidade. 
 
Proposições: 
 
1.  Reformular os Conselhos Deliberativos Centrais de forma a garantir maior 
representatividade e democracia 
 

Princípio geral: reformulação da representação dos Conselhos que permita uma melhor 
composição no que diz respeito à paridade e isonomia de representação, de acordo com a 
especificidade e atribuição de cada Conselho (ex. mais TAE’s no Conselho de Administração, mais 
estudantes no Conselho de Assuntos Estudantis); 
 

Princípios específicos que devem guiar a proposta de reformulação: 

 Mudança da estrutura para melhorar a representatividade e evitar redundância de 
deliberações; 

 Redefinição das atribuições dos Conselhos Centrais e das Câmaras; 

 Os Conselhos Centrais, com assessoria de seus Comitês específicos, terão como 
atribuição geral definição das políticas, estratégias e prioridades das suas área de 
competência;  

 As Câmaras Técnicas terão como atribuição geral a execução das políticas definidas nos 
Conselhos e a organização dos fluxos administrativos pertinentes; 

 Fortalecimento das atribuições das câmaras dos campi; 

 Diminuição dos membros natos dos Conselhos Centrais; 

 Aumento dos números de representantes eleitos no Conselhos; 

 Inclusão dos coordenadores de Câmaras como membros nos Conselhos; 

 Discutir a questão da paridade ou não nas representações do Conselhos; 

 Representação docente sem separação por classe; 

 Discutir a necessidade de participação dos Diretores Acadêmicas nos Conselhos Centrais; 



 Discussão de propostas de estruturas institucionais que garantam uma melhor 
integração entre as atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão, 
analisando os modelos existentes em diferentes universidades; 

 
2. Reformular as Congregações da Unidade Universitárias de forma a garantir maior 
representatividade e democracia 

 Representação docente sem separação por classe; 

 Diminuição dos membros natos das Congregações; 

 Discutir a questão da paridade ou não das representações eleitas nas Congregações; 
 
3. Estabelecer critérios para a escolha dos representantes da sociedade nos Conselhos Centrais 
da universidade; 
 
4. Discutir a estrutura da consulta prévia à comunidade universitária para indicação dos 
candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor Acadêmicos de Campus, e 
Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária, de forma de torná-la mais democrática; 
 
5. Discutir os requisitos para ser candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-
Diretor Acadêmicos de Campus, e Diretor e Vice-Diretor da Unidade Universitária; 
 
6. Discutir os requisitos para poder ser indicado Pró-reitor e Pró-reitor Adjunto; 
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