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Entidade privada que 
administra cursos pagos na 
ECA tem sede na residência 
do diretor da faculdade 

O jornal do Centro Acadê-
mico Lupe Cotrim (Calc), da 
Escola de Comunicações e Ar-
tes, denunciou no ano passado 
que a organização não gover-
namental, de nome Associação 
de Apoio à Arte e Comunicação 
(Arco), possui sede no mesmo 
endereço da residência do dire-
tor da faculdade, Luis Milanesi. 

A Arco é a entidade priva-
da que gere os cursos pagos da 
ECA.  O jornal denunciou que a 
Arco teve no ano de 2005 uma 
receita de R$ 3 milhões, dos 
quais 85% foram provenientes 
dos cursos pagos de pós-gradu-
ação lato sensu e extensão pela 
faculdade. 

O fato demonstra a estreita 
ligação da burocracia universi-

tária com essas entidades priva-
das, sendo a sede da associação 
a residência do diretor da facul-
dade. 

Demonstra também a pri-
vatização em curso na univer-
sidade. São cursos de pós-gra-
duação que auferem lucros ex-
traordinários de R$ 3 milhões à 
burocracia da universidade.  Há 
também  cursos de graduação 
pagos, criados recentemente 
pela fundação privada ligada 
à Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade 
(FEA). 

A Associação dos Docentes 
da USP procurou o diretor da 
ECA para comentar a denúncia, 
mas ele não havia se manifesta-
do na época.

Conselho de Pós-Graduação 
prepara aprovação do seu 
novo regimento 

No dia 28 deste mês, o Con-
selho de Pós-Graduação (CoP-
Gr) pretende submeter à apro-
vação o seu novo regimento. 

A proposta foi apresentada 
em dezembro de 2011 e já vai ser 
submetida à aprovação, sem qual-
quer discussão com os estudantes.

Em primeiro lugar, o regi-
mento mantém a atual estrutura 
de poder da universidade. Não 
há eleição direta para os cargos 
de presidente da Comissão da 
Pós-Graduação.  

Além disso, o Plano de De-
senvolvimento Institucional 
afirma que a avaliação é uma 
das questões fundamentais para 
que a USP “atinja suas metas”. 
Somam-se a isso as rígidas re-
gras de qualificação. 

No novo regimento, os pro-
fessores não doutores são reva-
lorizados e liberados para mi-
nistrar disciplinas, enquanto os 
alunos mestrandos e doutoran-
dos são depreciados e perdem o 
direito a defenderem o seu tra-
balho na nova avaliação escrita. 

Essa comissão de avaliação 
pode reprovar o pós-graduando 
ou exigir correções sem nem 
ouvir a defesa do seu trabalho. 
Os estudantes perdem o direito 
de voz e os orientadores de voto.

Na posição de professor, o 
mestre ganha direitos, na posi-

ção de estudante do doutorado 
não pode sequer defender seu 
trabalho.

O objetivo que consta no pró-
prio Plano é aumentar “a produ-
ção ainda insuficiente” da USP.  
Além disso, o Plano diz é preciso 
a busca “de maneira mais pro-
fissional e eficiente, de recursos 
externos para o financiamento 
das atividades tanto de pesquisa 
quanto de ensino e extensão”. 

O fortalecimento do mes-
trado profissional envolve a 
supressão da proibição da co-
brança financeira [antigo artigo 
125], ou seja, o próximo regi-
mento pode determinar a co-
brança por alguns serviços da 
pós-graduação. 

O Plano de Desenvolvimen-
to Institucional prevê ainda 
como suas metas a “interna-
cionalização da USP”, que esta 
se torne “uma universidade de 
classe mundial”. 

O novo regimento manterá 
as votações secretas, as reuniões 
fechadas para membros, a exclu-
são de pontos de pauta pelo pró-
-reitor, a inclusão de pauta sem 
observância do prazo, a convo-
cação de reuniões extraordiná-
rias em prazo menor que cinco 
dias e o direito às três câmaras de 
encaminhar o que quiser à Co-
missão de Pós-Graduação.

As fundAções nA usP e o desmAntelAmento cAmuflAdo do ensino

FEA: pioneira da privatização
As fundações, no geral, con-

trariam na prática seu princípio 
jurídico. São intituladas como 
entidades altamente confiáveis, 
de utilidade pública e sem fins 
lucrativos. Porém, nas univer-
sidades pode-se constatar sua 
política parasitária.

Na USP, o melhor exem-
plo de pioneirismo parasitário 
é a FIA, Fundação Instituto 
de Administração, criada em 
1980 por professores da FEA, 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo. 
Sua receita anual, de R$30 mi-
lhões, é superior ao orçamento 
total de toda a FEA. 

A brecha legal para incen-
tivar a atividade criminosa 
das fundações privadas dentro 
das universidades públicas se 
deu com a aprovação da Lei nº 
8.666, em 1993, no governo in-
terino de Itamar Franco, pouco 
antes de FHC assumir. 

Em um de seus artigos, a 
Lei dispensa de licitação as ins-
tituições de pesquisa e ensino 
"com reputação inquestionável 
e sem fins lucrativos". Isto quer 
dizer que estas fundações não 
precisam prestar contas tan-
to de seus convênios como de 
seus gastos. É o paraíso fiscal 
da corrupção e desmantela-
mento do caráter público da 
universidade.

A FIA, desde sua criação, 
utilizou-se do aparato material 
e intelectual da FEA para pro-
mover cursos pagos. Ano a ano, 
a fundação foi capitalizando um 
montante impressionante. O 
meio que encontrou para con-
fundir os estudantes diante do 
saque que promovia no orça-
mento da faculdade foi oferecer 
os cursos pagos em prédios fora 
da Cidade Universitária.

O argumento em defesa das 
fundações se baseia na tese de 
que são órgãos importantes 
para burlar restrições e agilizar 
os trâmites burocráticos para o 
financiamento de pesquisas.

No entanto, um panorama 
das atividades dessas entidades 
mostra que as ações que execu-
tam nada têm a ver com o fi-
nanciamento de pesquisas, mas 
a promoção de cursos pagos, a 
privatização das universidades 
públicas e a realização de con-
tratos milionários para benefí-
cios de seus dirigentes.

A política parasitária 
das fundações privadas

A FIA, tendo o respaldo de 
pertencer à FEA, cria a aparên-
cia de instituição de excelência. 
É um meio eficaz de garantir 

sua “prosperidade financeira”. 
Em outras palavras, a FIA se 
encosta na FEA para encher os 
bolsos dos professores sócios.

É, também, um modo de cor-
romper os professores. É ofere-
cida uma fortuna para os pro-
fessores da USP darem aulas ou 
atuarem em cargos administrati-
vos nessas fundações privadas. 
Em troca dessa grande quantia 
de dinheiro, os professores pas-
sam a apoiar a iniciativa privada 
dentro da universidade pública. 
Com os bolsos cheios, mantêm-
-se calados diante do assalto 
que essas fundações promovem 
no interior da USP.

Cinco fundações vinculadas 
à USP, Unicamp e às universi-
dades federais do Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e Per-
nambuco foram denunciadas 
por esquemas de desvio de 
verbas. Elas receberam juntas 
R$ 406,3 milhões do governo 
entre 1999 e 2006.

Na prática, as fundações de-
monstram que o seu propósito é 
justamente o fim lucrativo, o sa-
que dos cofres públicos através 
da corrupção de professores. 
Há 85 fundações privadas no 
ensino superior que receberam 
em 2007 R$ 825,5 milhões em 
contratos com órgãos públicos. 
Esse valor chega a R$ 2,5 bi-
lhões se as fundações não cre-
denciadas forem consideradas.

As verbas que ingressam nas 
fundações privadas têm origem 

nos cofres públicos. E em geral 
apenas 5% do total arrecadado é 
destinado às universidades.

Se a FIA, por exemplo, pas-
sar a controlar as pesquisas da 
FEA, somente aquilo que for 
de seu interesse será financiado 
e não da maioria da população. 
O primeiro curso de graduação 
pago, instituído em Novembro 
de 2010 pela FIA, ilustra esse 
argumento. Não é de interesse 
da maioria da população um 
curso que custa em torno de 
R$2.000,00. O estado deve pro-
ver educação pública e gratuita 
à população; a iniciativa priva-
da visa somente benefícios indi-
viduais de seus gestores.

A luta contra as fundações 
privadas é uma luta contra a 
privatização do ensino público, 
por verbas públicas somente 
para as universidades públi-
cas. As fundações não estão na 
USP para preencher, corrigir 
ou aprimorar o financiamento 
de pesquisas e projetos. As di-
ficuldades do desenvolvimento 
científico da universidade refle-
tem sua estrutura ditatorial, na 
qual uma casta de burocratas 
decide sobre todas as verbas da 
universidade e as controla. Por 
isso, é preciso lutar pelo fim da 
dominação dessa burocracia 
universitária e por um governo 
amplo com representação pro-
porcional ao número de cada 
segmento na universidade, isto 
é, com maioria estudantil.

VENDE-SE:
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM 110 MIL ALUNOS E 
R$3,5 BILHÕES DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM 2011
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FALAR COM DR. RODAS - 11 3091-3500
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Estudantes, funcionários e professores em defesa da universidade pública e das liberdades democráticas,
Este é o seu jornal. Contribua! Promova-o! Defenda-o!

O Jornal da USP Livre! é uma iniciativa dos estudantes da USP que 
participaram da ocupação da Reitoria contra a PM, os processos e a ditadu-
ra do reitor-interventor João Grandino Rodas. 

Desde o início do ano letivo, o Jornal da USP Livre! vem sendo 
distribuído gratuitamente e diariamente na Cidade Universitária com 
uma tiragem média de 3.800 exemplares. Mas isso não é suficiente. 

Para satisfazer seu propósito de impulsionar a luta dos estudantes 
contra a ditadura do reitor-interventor, a intervenção policial, e em de-
fesa da universidade pública e gratuita e do poder estudantil, é preciso 
chegar mais longe e falar a um número ainda maior de estudantes.

Até agora, o jornal vem se sustentando financeiramente apenas com 
a contribuição espontânea dos estudantes que depositam suas moedas 
e notas de pequeno valor nas latinhas carregadas pelos companheiros 
que distribuem o jornal pelo campus.

Para chegar mais longe, aumentar sua tiragem e número de pági-
nas , o Jornal da USP Livre! pede a sua contribuição financeira, seu 
tempo e sua participação na construção de um órgão de combate por 
uma USP Livre!.

Chamamos a todos que apoiam esta luta a contribuir com seus textos, idéias e 
apoio material e a ajudar a sustentá-lo como um organizador coletivo da luta contra a privatização da USP.

Escreva para: usplivre@hotmail.com

Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal da USP Livre!
Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e professo-
res. Entre em contato e meta a boca no trombone: 
• e-mail: usplivre@hotmail.com • site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre

NO FLAGRA
A Univesp bem debaixo do seu nariz...

Na última sexta-feira (16 de 
março) à noite, estudantes do 
curso de Geociências procura-
ram os companheiros que par-
ticipavam da reunião da chapa 
“27 de Outubro” trazendo uma 
denúncia:

Um acordo feito às costas de 
todos na faculdade (dos estudan-
tes e, inclusive, até onde se sabe, 
de parte dos próprios professores 
que dirigem o curso) entre a TV 
Cultura e a universidade permi-
tiu que uma equipe de filmagem 
gravasse as aulas do curso para 
posterior exibição no programa 
de Ensino à Distância chamado 
“Cursos Livres”, que será exibi-
do em um canal de televisão, o 
chamado, Univesp TV.

Os estudantes que partici-
pavam da aula do Sistema Ter-
ra, disciplina básica para os es-
tudantes do primeiro ano, foram 
obrigados a assinar um termo de 
concessão de imagem, já que sua 
presença na sala de aula estava 
sendo gravada.

A presença da equipe de fil-
magem, com dois câmeras, uma 
produtora e uma editora, deixou 
os estudantes bastante inibidos e 
fez até com que alguns saíssem 
no meio da aula. 

O estudante do primeiro ano, 
Ricardo, disse ao Jornal da 
usP Livre!, que se sentiu “bas-
tante intimidado com a presença 
das câmeras”.

Segundo uma aluna que não 
quis assinar o termo de uso de 
imagem foi “orientada” pela edi-
tora do programa a sentar “no 
cantinho da sala para não atrapa-
lhar a filmagem”.

A editora, Daysi, disse que o 
“a filmagem foi acordada com a 
direção da faculdade” e que este 
tipo de gravação de aulas já está 
em andamento em outros cur-
sos da USP, como por exemplo, 
na Oceanografia e também na 
Unesp e Unicamp.

A medida que a aula trans-
corria estudantes de outros anos 
se aglomeraram na frente da sala 
de aula para discutir o que fa-
zer. Neste momento a vice-coor-
denadora do curso, Eliana, disse 
que não estava sabendo do ocor-
rido e que iria se informar para 
esclarecer os estudantes.  Alguns 
estudantes disseram que o dire-
tor do curso também havia de-
clarado que não sabia das filma-
gens e que o acordo teria sido 
feito com os professores.

A aula do Sistema Terra esta-

va sendo ministrada pelo profes-
sor titular Wilson Teixeira, que 
é conhecido por ter obrigado os 
estagiários da Estação Ciência a 
trabalharem mesmo sem rece-
ber, em 2007, em meio a ocupa-
ção da reitoria e a greve dos es-
tudantes.  Segundo os alunos, o 
professor estava bem à vontade 
com a presença das câmeras.

A gravação das aulas é par-
te da política de privatização da 
universidade que vai provocar 
a criação de cursos virtuais e o 
fechamento de cursos e vagas 
presenciais. Estudantes, fiquem 
atentos!

 As AventurAs de rodinhAs
Episódio de hoje: 
VOU BATER NOS MARIQUINHAS!
(Rodinhas brinca com seus solda-
dinhos de chumbo)

− Manhê, quero dizer uma coi-
sa!

− Coitadinho do meu filhinho, 
sempre brincando sozinho!

− Mas eu tenho muitos amigui-
nhos, mâmi: tem o Tôni, policial, o 
Sérgio, sargento...

− Eu quis dizer amiguinhos de 
verdade. Você não quer ter amigos 
de verdade? Você não gosta dos 
seus coleguinhas?

− Gosto, sim!
− E por que não brinca 

com eles? 
− Mamãe não vai gostar 

de saber!
− Por quê?
− Quando eu crescer, 

vou ser mariquinhas!
− O que você está 

dizendo, Rodinhas? Isso 
é coisa que se diga? Vá 
lavar a boca com sabão!

− Por que eu não posso 

ser mariquinhas, mâmi? Tem mui-
tos garotos grandes que são, e di-
zem que é bom!

− Isso é feio, é sujo, e eu nunca 
mais quero ouvir isso do meu filhi-
nho! Promete pra mamãe!

− Tá bem, mâmi! Então eu não 
vou ser mariquinhas! Eu vou bater 
neles, até que aprendam a não fazer 
coisa suja e feia!

por Reginaldo Parcianello 

NEsTA QuArTA-fEIrA:
Participe do debate entre as chapas que 
concorrem ao DCE, às 17h na FEA

Convocado pelo CAVC 
(Centro Acadêmico Visconde 
de Cairu, da FEA) o cham-
ado “Grande Debate” entre 
as chapas que concorrem nas 
eleições para o DCE será reali-
zado no auditório FEA 5.

Com a presença confirma-
da de todas as chapas, o debate 
será transmitido também via 
Internet. Não perca!

Os companheiros da chapa 

“27 de Outubro - unidade na 
luta contra a PM e os proces-
sos”, a única chapa que apoiou 
as greves e ocupações estarão 
presentes apresentando o pro-
grama de luta da chapa contra 
a ditadura do reitor-interventor 
e em apoio às mobilizações es-
tudantis.

Quarta-feira, 21 de março, 
das 17h às 20h, 

no auditório FEA5

OPINIÃO:

Sobre as eleições para o DCE
Publicamos aqui um artigo enviado à Redação expondo uma opinião 
diferente da que foi apresentada nestas colunas na última semana a 
respeito da posição correta a ser adotada pelos estudantes diante das 
eleições para o DCE-Livre da USP. Na próxima edição, publicaremos 
uma resposta a este artigo, dando continuidade ao debate

Nesse momento acredito que a 
esquerda deveria se unir em torno 
do movimento com maiores chan-
ces de vitória.

Será que é tão difícil uma cha-
pa de coalizão ao invés de muitas 
de coalizão? Ficar trocando ofen-
sas, farpas e palavras de ordem só 
fortalece ao senhor Rodas...Co-
nheço militantes de todas estas 
correntes de esquerda e desde a 
LER até o PT não vejo nos mili-
tantes o peleguismo efetivo.

O que eu vejo são defesas de 
diferentes formas de luta para ob-
tenção dos mesmos resultados. 
Algumas formas de luta até me 
parecem meio equivocadas, ou-
tras falaciosas, outras sonhadoras 
mesmo, outras radicais demais, 
etc., etc.

Querer impor sua idéia de luta 
em todos os múltiplos movimen-
tos de ideologias aparentemente 
conflitantes produz o que ai está, o 
reforço das teses da elite e o rumo 
ao totalitarismo.

Já houve um tempo aqui no 
Brasil que a realidade impôs a to-
das as correntes se abrigarem sob 
um único chapéu, o MDB. Nessa 
época se conseguiu algum resulta-
do político, mesmo tendo de abrir 

mão de algumas das formas de 
luta. Hoje os autoritários ditado-
res de plantão estão pondo a cabe-
ça de fora abertamente e os movi-
mentos progressistas ao invés de 
combatê-los unidos ficam se di-
gladiando entre si.

Não, eu não comungo das 
idéias do PSOL ou PSTU, mas 
sem dúvida nenhuma os apoio se 
for para fazer frente ao Rodas. Se 
eles estão conseguindo aglutinar 
mais apoios, deveríamos todos 
apoiá-los nesse momento.

Perder nesse momento pode 
dar ao movimento do Rodas a jus-
tificação para tudo o que ele está 
fazendo...Nesse momento da luta 
devemos acreditar que a maioria 
dos estudantes da USP NÃO SÃO 
DE EsQuErDA, mas também 
não apóiam muitas das medidas 
do Sr. Rodas e devemos atrair es-
tes para a luta contra o autoritaris-
mo de Rodas. Se nesse momento 
uma das chapas esta atraindo essa 
massa crítica, acho que esse dis-
curso deve ser apoiado.

Luís Rodrigues da Silva
Engenheiro (já defendi teses do ca-

pitalismo);  Bacharel em Letras - FFL-
CH (entendi que deve haver outro cami-

nho); Quintoanista de Direito - unesp 
(Definitivamente assustado com a elite.)

Nas eleições para o dCe, o Jornal da USP Livre! apóia e 
chama os estudantes a participar da campanha da chapa: 

Conheça a chapa e seu programa: 
• blog: 27deoutubro.blogspot.com 
• Facebook: www.facebook.com/27deoutubro 
• YouTube: www.youtube.com/27deoutubro 
• e-mail: 27outubro.usp@gmail.com

Participe das atividades 
da campanha da chapa
• Festa: sexta-feira

• Ato-debate: segunda-feira, às 18h


