Sistematização das propostas recebidas para a reunião extraordinária
(não deliberativa) do Conselho Universitário de 03/06/2014
A partir das deliberações do Co de 25/03/2014, a CAECO divulgou boletim a toda a
comunidade uspiana sugerindo que, sem prejuízo de quaisquer outros âmbitos de
discussão (Congregações, Departamentos, Assembleias de entidades, etc.) fossem
organizados Fóruns de Debates inter-unidades com estímulo à participação de
docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos.
A íntegra das sugestões e propostas destes Fóruns, assim como das demais instancias
que refletiram sobre os temas propostos para discussão nesta primeira reunião do
Conselho estará disponibilizada, para conhecimento de toda a comunidade, no site
“Estrutura de Poder e Governança da USP” com link de acesso no Portal da USP.
Neste documento a CAECO apresenta a síntese-resumo dos principais eixos propostos
para a discussão de cada um dos três temas constantes da pauta desta primeira
reunião. São eles:

Tema 1) Missão, responsabilidade social e princípios da Universidade.
Formação integral do cidadão como missão básica da Universidade.
Compromisso com o desenvolvimento nacional e a sustentabilidade social e ambiental.
Inovação e responsabilidade da universidade com as políticas públicas.
Extensão como forma de conhecimento, instrumento de formação, interação entre
Universidade e Sociedade e inovação tecnológica.
Compromisso com a produção e a difusão da cultura.
Responsabilidade com o aprimoramento do ensino básico e fundamental.
A Universidade tem por principio a gratuidade do ensino e o apoio à permanência
estudantil.
Tema 2) Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão Universitária
Ensino, pesquisa e extensão como práticas indissociáveis.
A universidade deve buscar o equilíbrio e a sinergia entre as atividades de ensino,
pesquisa, cultura e extensão, respeitando as especificidades das distintas áreas de
conhecimento.
Os currículos de graduação devem contemplar disciplinas e outras modalidades e
instrumentos de formação (viagens didáticas, atividades de campo, atividades
programadas, acompanhamento tutorial, etc.)
O acesso à universidade poderá ter outras modalidades além do concurso vestibular.
As Unidades poderão definir mecanismos complementares de acesso, respeitando as
normas gerais e as especificidades das respectivas áreas.

A universidade deverá oferecer mais autonomia aos estudantes na composição de
seus currículos e estimular a mobilidade estudantil entre diferentes unidades da USP
e/ou outras universidades públicas.
Autonomia das unidades na revisão das estruturas curriculares.
A universidade estimulará a criação de ciclos básicos, com ênfase na formação ampla e
multidisciplinar, evitando especializações precoces.
Harmonização com o Protocolo de Bologna.
O Estatuto fixará como princípio a implementação de mecanismos compensatórios de
inclusão social no acesso à universidade.
Legitimidade da realização de linhas de pesquisa em caráter sigiloso envolvendo
alunos.
Tema 3) Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal.
Natureza, composição e atribuições da COP (e de outras comissões do Co).
Presidência da COP por um professor especialista em orçamento público.
Gestão profissional na USP: Reitoria, Órgãos Assessores e Unidades.
Profissionalização da formulação e execução do orçamento.
Criação de uma controladoria subordinada ao Co, com a missão de avaliar a proposta
do orçamento (recursos do tesouro e da receita própria, incluindo dotação básica,
folha de pagamento, plano de obras, etc), acompanhar a execução orçamentária,
monitorar os gastos, realizar auditorias internas e prever a realização periódica de
auditorias externas.
Definições e critérios para responsabilidade e responsabilização fiscal.
Proposição de mecanismos de transparência das contas da USP e suas Fundações de
apoio.
Proposição de mecanismos de transparência em todas as instâncias da USP.
Proposição de planos plurianuais de gastos/investimentos.
Elaboração participativa do Orçamento.
CAECO, 02/06/14

