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Nos cem primeiros dias de gestão, enfrentamos
muitos desafios: problemas incontáveis, de todo tipo e
natureza – da insuficiência de pessoal administrativo
para dar conta de todas as necessidades da Universidade à precariedade de instalações essenciais ao funcionamento de nossas unidades. Mas o maior de todos
os problemas, o que está na raiz de todos os outros, é
a persistência de hábitos arraigados, de uma cultura
que ainda deixa muito a desejar quanto à transparência
no trato da coisa pública, à democracia nas relações
entre os vários segmentos e setores da Universidade
e à pluralidade, isto é, quanto ao respeito ao outro, ao
que é distinto daquilo que pensamos.
Nossa gestão deu grandes passos em todos esses
quesitos. Em três reuniões do Conselho Universitário,
realizamos modificações importantes em alguns pontos
do Estatuto e do Regimento. Estamos empreendendo
uma reforma administrativa, conforme nos comprometemos durante a campanha eleitoral. Ainda faltam
alguns pontos antes de iniciarmos um processo mais
amplo de reforma do Estatuto, o qual deverá envolver
toda a comunidade, a partir do segundo semestre de
2013 até o início de 2014.
Como parte da reforma administrativa, estamos
reestruturando a Pró-Reitoria de Administração, reformulamos a Pró-Reitoria de Planejamento e constituímos o seu conselho. Criamos a Secretaria de Gestão
com Pessoas (futura pró-reitoria), o Escritório Técnico
para assessorar toda a administração e a Coordenação
de Bibliotecas. Realizamos modificações na Auditoria
Interna e no fluxo de processos, com vista à maior
agilidade. Estamos trabalhando no estabelecimento de
uma política de gestão ambiental e de uma dinâmica
para a prestação de contas e transparência de gestão.
Como parte dessas mudanças, reorganizamos a
política de comunicação. Queremos um Departamento
de Comunicação Institucional (DCI) que funcione
de modo realista e transparente, que valorize o potencial da Unifesp. Estamos realizando um processo
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de transformação radical de nosso portal, além de
revitalizarmos o nosso setor de comunicação interna.
O jornal Entrementes, de publicação bimestral, não
será, em hipótese alguma, um veículo “chapa branca”,
mas sim um noticioso que contribuirá para construir
a identidade da Unifesp como um todo integrado, no
qual a nossa comunidade conseguirá ver-se espelhada.
A gestão também iniciou uma série de reuniões
com o objetivo de firmar parcerias e acordos com governos municipais em cujas áreas de abrangência a Unifesp tem seus campi. Fizemos visitas às congregações
para informar os passos da gestão. Ao finalizarmos esse
processo, iniciaremos audiências públicas para debater
e dar encaminhamento à pauta de reivindicações da
comunidade Unifesp. As demandas emergenciais dos
campi estão sendo atendidas com base em um método
que privilegia a escuta ativa e a interação permanente.
Nas tratativas para criar o Campus Zona Leste, por
exemplo, fizemos questão de convidar e ouvir os movimentos sociais que atuam na região (além, obviamente,
de dialogar com os gestores municipais e demais atores
envolvidos na iniciativa). Os movimentos sociais são
considerados nossos parceiros, pois acreditamos que
nenhuma universidade pública merece esse título se
não se abrir para a sociedade, não apenas tomando-a
como objeto de seus propósitos, mas sobretudo como
sujeito crítico e transformador da própria Universidade.
Coube-nos, dentro dessa perspectiva transformadora, multiplicar as oportunidades de diálogo com os
professores, estudantes e técnicos administrativos em
educação, por meio de suas entidades representativas. Não tentamos, em momento algum, esconder os
problemas, nem esboçamos qualquer movimento no
sentido de fugir às nossas responsabilidades. Ao contrário. Nosso propósito é fazer o possível para, junto
com a comunidade, enfrentarmos os desafios. Não há
outro caminho.
Soraya Smaili
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Novo campus cria
expectativas em movimentos
sociais da Zona Leste
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Terreno das futuras instalações

Pedro Orlandi
A anunciada instalação do Campus Zona Leste
da Unifesp desperta as expectativas dos movimentos
sociais que atuam numa das áreas mais carentes do Estado de São Paulo. Administrada por 11 subprefeituras
e abrigando cerca de 3 milhões de moradores – 33%
da população da cidade de São Paulo –, a Zona Leste
é definida, nas palavras de lideranças comunitárias,
como um exemplo do abandono do poder público.
“Não queremos apenas o estádio do Corinthians,
queremos também acesso a uma educação de qualidade por meio da universidade federal a ser instalada
aqui. Vemos muitos parlamentares e empresas se
comprometendo com o estádio e exigimos o mesmo
compromisso com a vinda da Unifesp para cá”, diz o
padre Luiz Antonio Marchioni, mais conhecido como
padre Ticão, prestigiado religioso da Zona Leste que
transformou a igreja São Francisco de Assis, em Ermelino Matarazzo, num ponto de encontro dos moradores
engajados socialmente. Estes se organizam em três
grupos principais que lutam por melhores condições
de saúde, educação e moradia, embora não possuam
um QG próprio.
Não é de hoje que a população local reivindica a
criação de um campus da Unifesp na região. Negociações que aconteceram entre os anos de 2006 e 2007
renderam projetos de extensão que se desenvolvem na
igreja São Francisco de Assis e outros estabelecimentos
que não são de propriedade da Universidade. Em julho
de 2010, o então prefeito Gilberto Kassab sinalizou a
intenção de conceder o terreno da antiga metalúrgica
Gazarra à Unifesp, mas foi barrado pelo Ministério Público Estadual, que questionou o processo de avaliação
da área. Desde então, o movimento pela instalação da
universidade federal na Zona Leste realizou uma série
de atos no local com o objetivo de chamar a atenção
do poder público.
Foi somente na gestão da reitora Soraya Smaili,
iniciada em 2013, que o terreno de 163m² às margens
da avenida Jacu Pêssego, em Itaquera, foi concedido à
Universidade. No dia 2 de abril, a Câmara Municipal
de São Paulo aprovou projeto de lei encaminhado pelo
prefeito Fernando Haddad, que autoriza a concessão de
uso da área para a Unifesp por um período de 90 anos.
“Com este campus queremos apresentar um modelo
de universidade que seja construído junto com os
movimentos sociais”, afirma a reitora.

Padre Ticão

Diante desse quadro, é fácil entender a expectativa
causada pelo anúncio da chegada do novo campus,
embora o projeto esteja no seu início e não tenham sido
definidos a data para o começo das obras e os cursos
a serem oferecidos. Para Luís França, coordenador da
Escola da Cidadania e do movimento pela universidade federal na Zona Leste, a luta dos moradores foi
imprescindível. “Alguns parlamentares lutaram junto
conosco, mas foram as lideranças comunitárias que
deram o norte e souberam organizar o processo. Essa
é mais uma conquista do povo da Zona Leste”, afirma.
França explica que reivindicações específicas como
a construção de creches, moradias populares, equipamentos de saúde e melhorias no sistema de transporte
estão todos atrelados ao projeto da instalação da
Universidade. “É importante manter o dinamismo na
transformação da realidade. Além de oferecer ensino,
pesquisa e extensão, a Unifesp será importante para
recuperar a infraestrutura de seu entorno com a criação
de mais linhas de ônibus, medidas de segurança e melhorias no sistema de iluminação naquela área. Todos
os movimentos convergirão mais adiante”.

A religião como pano de fundo

“Acredito na força do povo organizado e no cidadão
como transformador da sociedade, mas ainda há um
Deus que nos inspira e nos motiva na luta por justiça
social e vida digna para todos”, afirma Luís França.

A heterogeneidade das causas é característica dos
movimentos formados pelos moradores, mas é no
apoio das Comunidades Eclesiais de Base (CEB) que
os diversos grupos encontram um ponto comum, independente do motivo da luta. Os ideais franciscanos, somados à defesa intransigente dos direitos humanos, em
muito inspiram as reivindicações desses movimentos.
Nascido no interior de São Paulo e morador de
Ermelino Matarazzo há mais de 30 anos, padre Ticão
conta que a religião exerce seu papel social na região
desde a década de 1970. “Por aqui passou o bispo dom
Angélico, que foi um grande animador. Ele fomentou
o surgimento de muitas comunidades e foi a base para
todos os grupos de luta que temos hoje”, explica.
Assediado por políticos de diferentes partidos,
principalmente em época de eleições, padre Ticão é
reconhecido como o principal porta-voz da população
local, e orgulha-se dos programas de governos que, de
acordo com ele, nasceram com as lutas da Zona Leste.
“Nós vamos a Brasília todos os anos em caravana,
desde 1984. Em 1991, viajamos com cerca de 5 mil
pessoas para reivindicar a criação de um fundo de
moradia popular pelo governo federal. O fundo foi
aprovado somente no governo Lula, e daí evoluiu, anos
mais tarde, para o Minha Casa Minha Vida”, conta.
Com estratégias de ação e canais de comunicação
eficientes, os moradores orgulham-se de suas conquistas. O movimento por moradia, segundo França
e padre Ticão, é o mais produtivo. Com 29 anos de
atuação, já conquistou 35 mil casas populares, e outras
10 mil serão edificadas nos próximos quatro anos. Já o
movimento pela saúde vê o Hospital Professor Doutor
Alípio Corrêa Neto, em Ermelino Matarazzo, como seu
principal êxito.
O movimento Nossa Zona Leste também é um importante grupo formado por membros da comunidade
local. Agregando diversas lideranças, é um instrumento
de atuação coletiva que acompanha e avalia o plano
de metas da prefeitura, além de promover o debate e a
mobilização cidadã.
“Moramos numa região que sempre foi considerada
como um dormitório, mas que agora acorda para sua
verdadeira vocação: a de ser um polo de emprego,
com moradia digna, educação e saúde de qualidade.
A chegada da Unifesp será um marco transformador
nesse sentido”, declara França.
Ano 1 - número 1 - junho 2013
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A morte ensina a vida
Um dia espiando os técnicos de anatomia da Unifesp (pelo outro lado da janela)
Juliana Narimatsu
Passava das 7h de quarta-feira, 17 de abril, quando
o técnico João Facioli tomava o seu café com bolo de
milho na cozinha do Departamento de Anatomia da
Unifesp. Batia um papo com o professor Magno sobre
a prova de Enfermagem, que aconteceria logo mais. Na
sala ao lado, o segundo técnico, José Roberto de Araújo,
o Zé, verificava o cronograma de atividades: “Hoje vai
ser um dia agitado”.
Preparar e acompanhar o dia do exame são funções
que cabem aos técnicos. Eles distribuem pelas bancadas
20 peças do corpo humano com alfinetes localizados
em pontos estratégicos para serem identificados pelos
alunos. Durante a prova, toca-se uma música a cada
minuto, e o estudante passa para a mesa seguinte para
analisar outra estrutura, obedecendo a um sistema de
rodízio. Naquele dia, uma seleção de MPB embalou a
análise do aparelho locomotor (ossos, articulações e
músculos), uma preferência do técnico Zé ao se tratar
de dissecação.
Zé, 47 anos, é filho de recifenses e possui um humor
inigualável. Para manter a forma, corre. Esse hobby já
lhe trouxe medalhas e a oportunidade de conhecer
várias regiões do País. Como profissional, cresceu
dentro da Escola Paulista de Medicina. Seu primeiro
emprego foi como office-boy, ainda adolescente. Ficou
encantado pelo setor de Anatomia, cujas atividades,
de vez em quando, espiava pelo vão da janela. Certo
dia, um professor percebeu o seu fascínio pelo tema e
pediu que acompanhasse a aula junto à classe. “No fim,
eu falei que iria trabalhar com ele um dia”. Em 2009,
conseguiu esse feito.
O Departamento de Anatomia usa cadáveres unicamente para estudos em diversas áreas. Ali chegam
corpos por morte natural de indigentes e obtidos por
doações. Em média, são quatro cadáveres por ano. O
uso acadêmico dos corpos não reclamados requer uma
série de processos: identificação pela polícia, publicação
em jornal e registro no cartório. Os que decidem doar
em vida têm que assinar um termo de interesse e, após
a morte, a família precisa comunicar à Universidade.
Naquela manhã, João ajudava na aula dos calouros
de Tecnologia em Saúde, que acontecia numa outra
sala do laboratório. O professor Marques, responsável
pela turma, precisava encontrar o quadro que guarda
plaquinhas numeradas, conhecidas como rotex, e que
são utilizadas para a identificação de cada elemento
do corpo.
Dono de uma memória prodigiosa, João lembra
com detalhes cada passagem de sua vida. “Entrei na
Unifesp no dia 18 de janeiro de 1988 para trabalhar no
necrotério e fiquei por quase uma década. Recebíamos
cerca de 2.800 corpos anualmente. Acredito que fiz, no
mínimo, umas 10 mil autópsias sozinho”. Baixo, magro
e um pouco tímido, João, 53, nunca imaginou que a
sua vocação seria mexer com mortos. Quando morava
com seus 16 irmãos na região rural, em Cruzeiro do
Oeste, no Paraná, tinha medo de defunto. “Até hoje
não entendo. Nunca tive a intenção. Olha onde eu vim
parar. Fui para o necrotério e agora estou na anatomia
há 17 anos”.
Receber e conservar o cadáver são outras atividades
dos técnicos. Quando o corpo chega, recebe um banho
Ano 1 - número 1 - junho 2013

Da esquerda para a direita:
José Roberto de Araújo (Zé), Anderson Ferreira,
Paulo Ricardo da Rocha (Paulinho) e João Facioli

Prova da turma de Enfermagem

e depois é formolizado pela artéria femoral, fazendo
com que o líquido corra por todo o sistema circulatório.
Em seguida, é colocado numa cuba, espécie de piscina,
ficando por dois meses. Esse cadáver é usado para a
disciplina de topografia, na qual os alunos do terceiro
ano de Medicina aprendem a dissecar e reestruturar
um corpo, sendo tais atividades um preparo para as
cirurgias. Depois disso, ele é armazenado para fazer
parte das futuras aulas de Anatomia.
A equipe de técnicos só ficou completa, naquela
quarta-feira, quando chegaram Anderson Ferreira e
Paulo Ricardo da Rocha. Eles passaram a ajudar no
recolhimento dos cadáveres utilizados pelas últimas
turmas. Um a um, corpos e peças foram cuidadosamente colocados nas macas e transportados para os
depósitos. As mesas de aço foram limpas e, em seguida,
distribuíram-se as novas estruturas.
Com porte de jogador de basquete e de fala mansa,
Anderson, 35, já fez de tudo. Foi pedreiro, jardineiro,
pescador, salva-vidas e professor de dança de salão. Na
Unifesp, começou no bandejão como cozinheiro, mas,
anos depois, a sua curiosidade o tornou um técnico de
Anatomia. Sua relação com o emprego é tão forte, que
isso transparece na sua vida particular. Ao entrar em
sua casa, as pessoas se deparam com a réplica de um
crânio. “Minha mulher não gostava muito. Alguns da
minha família me achavam meio louco, mas agora estão
todos acostumados e me apoiam”.
A dissecação do cadáver é uma obra de arte feita
também pelos técnicos, que é realizada de acordo com
a necessidade de cada aula e que segue uma programação: ossos, articulações, músculos, sistema circulatório,
órgãos e sistema nervoso. Uma peça danificada é
substituída, mas ganhará outra utilidade. Um membro
inferior, por exemplo, pode ser usado para estudos com
músculos. Com o passar do tempo, o mesmo membro
é dissecado, até chegar às articulações. Os restos não

mais úteis são colocados num caixão e sepultados numa
vala do Cemitério de Perus.
Naquela tarde, Paulinho procurava o sistema porta
hepático – responsável por transportar o sangue dos
órgãos abdominais para o fígado –, que tinha dissecado
na semana anterior. Filho de um técnico de Anatomia
aposentado, Paulinho, 26, pegou o gosto pela função
ainda pequeno, graças às histórias contadas pelo pai.
Aos 17 anos, teve seu primeiro contato com o corpo
humano: “Comecei pelos ossos. Apenas ficava de canto,
estudando e vendo o pessoal trabalhar. Mas eu queria
mais, queria saber dissecar”.
De topete alto, aparelho nos dentes e uma alegria
jovial constante, Paulinho quer seguir a carreira do
pai, mas como docente. “Quero passar tudo aquilo que
aprendi. Essa profissão ensina muito, principalmente a
ser mais humano. Hoje em dia, as pessoas têm que ter
mais respeito pelos vivos para, então, saber respeitar
os mortos”.

Edimir Weckmüller Junior

Dissecar está na moda
Enquanto a cidade está sendo infestada por zumbis,
um corpo é encontrado estendido no chão. Pequenas
evidências mostram que ele não possui mais vida.
Ainda não sabem, mas esse indivíduo foi um criminoso estrangulado por um serial-killer que, durante
o dia, trabalha tranquilamente para o departamento
policial da região.
Essa história poderia ser o tema de mais uma série
de TV que encontramos hoje em dia. Para fisgar a
nossa atenção, o entretenimento usa a representação
da morte como isca. Contudo, o aspecto que ronda esse
tema vem ganhando outro significado. “Não se trata
mais propriamente da morte em si, mas do corpo do
morto”, comenta Mauro Rovai, professor de Ciências
Sociais da Unifesp.
Seja humano ou morto-vivo, o cadáver atrai audiência. Podemos constatar esse fenômeno pelo sucesso do
seriado Walking Dead, que, segundo uma pesquisa da
Funeral Wise, foi o que mais assassinou personagens em

Uma história sem fim
Edimir Weckmüller Junior decidiu aos 47 anos
doar o corpo à Unifesp para estudos, após a sua morte. Comunicou à família que não quer velório nem
sepultamento: “Encontrei uma maneira de continuar
escrevendo a minha própria história, tendo alguma
utilidade para a ciência que se preocupa em melhorar
a qualidade de vida das pessoas”.
Nascido na zona sul de São Paulo, Weckmüller é
filho único de uma união de origem classe média baixa.
Sua família enfrentou um começo difícil em uma época
cheia de discriminações. Seu pai, técnico industrial,
estava no segundo casamento e sua mãe, menor de
idade, abandonou a escola muito cedo. Quando menino, porém, passou uma vida normal e agradável, até
ter seu primeiro contato com drogas, aos nove anos.
Primeiro, foram algumas doses e tragos, depois provou a cocaína. Como dependente químico, abandonou

2012. Na segunda temporada, a aventura apocalíptica
deteve uma média de 38 corpos por episódio, representando 20% das mortes contabilizadas no estudo.
As séries policiais também desenrolam a sua trama
em torno do cadáver, figura que carrega um conjunto de
vestígios e faz a união entre mocinhos e delinquentes.
Conquistando o público com produção em massa, os
dramas criminais costumam seguir a mesma estrutura:
uma investigação somada à alta parafernália tecnológica que facilita o combate ao crime em apenas sessenta
minutos de tela. Para Rovai, essa onda do entretenimento pode ser caracterizada com uma palavra-chave:
dissecação. “É uma dissecação que se dá em dupla via.
No corpo da vítima, que traz os indícios, e também na
mente do criminoso, que se torna o nosso objeto de
maior curiosidade”, explica.
Entretanto, a realidade é que o fim da vida não é
um assunto que anima a maioria das pessoas. Alguns
tendem a ignorá-la e outros já reagem de maneira
exagerada, com receio. De acordo com o professor e
coordenador do Núcleo de Medicina Comportamental,
José Roberto Leite, muitas espécies de animais têm
medo do desconhecido ou da novidade. E os seres
humanos não são diferentes. “Seria lícito supor que
a espécie humana devesse reagir à situação da morte
com um medo significativo, pois não sabemos quando
e como será esse evento”, esclarece.
Idade, crença e cultura são pontos que contribuem
para a mudança do nosso olhar em relação à morte. Existem ainda aqueles que sentem atração ou já
pensaram em passar por essa experiência. É possível
dizer, segundo Leite, que esses indivíduos vão contra
o instinto de conservação do homem “Assim, essa
ligação poderia ser considerada como não normal ou
mesmo decorrente de uma patologia, como depressão”,
acrescenta.
Mas como explicar os aficionados por esse seriados? Mais e mais fãs são conquistados pelas produções
protagonizadas pela morte, mesmo que o enredo se
distancie totalmente do real. Seja pela representação
brutal, seja pela imagem do corpo imóvel, o telespectador sente atração ou curiosidade por compreender
mais sobre o tema, apesar de o desconhecido causar
medo. “Além disso, o assunto pode gerar certas sensações semelhantes às produzidas por atividades que
representam perigo, como os esportes radicais”, interpreta Leite. “Talvez ajude a mobilizar anseios, receios
e terrores produzidos pela sociedade em que vivemos”,
complementa Mauro.

sua casa, morou na rua e sentiu na pele as discrepâncias
da sociedade. Procurou ajuda em diversas tendências
religiosas, mas foi a obra de Karl Marx que lhe ofereceu
as respostas que procurava.
Weckmüller retomou os estudos e seguiu a carreira
acadêmica, como professor de Filosofia. Carregando
quatro casamentos, conheceu pela internet a sua atual
mulher, com a qual está junto há dez anos. Tem duas
filhas não biológicas, Carla, 17, e Camila, 15. “Portadora
de paralisia cerebral, a mais nova me adotou. Mesmo
com toda a dificuldade de fala, em nosso segundo
encontro ela me chamou de papai”.
Um dos maiores sustos aconteceu em 2009, quando
se aproximou da Unifesp. Ao perder a visão total do
olho esquerdo, buscou auxílio no Hospital São Paulo,
mas sem muitas esperanças. Foi diagnosticada uma
tuberculose ocular. Durante nove meses, passou por
uma série de exames, combatendo efeitos colaterais
causados pela imunossupressão. “Fui contemplado

entrementes

5

Foto: divulgação

Fotos: Juliana Narimatsu

Jornal

Hugh Laurie interpreta House

numa especialidade médica rara no nosso País, a
neuroftalmologia, e o tratamento superou minhas
expectativas.” Hoje está com quase 50% da visão
recuperada.
A ideia de doar o próprio corpo, para Weckmüller, surgiu na adolescência e foi fortalecida pela
experiência de ter recuperado parte da visão, além
das concepções de mundo alimentadas por seu contato com Marx. Sua mulher, cristã, não fez a mesma
escolha, embora aceite a sua opção. Ele respeita o
uso dos espaços dos cemitérios por uma questão de
fé, mas diz que são desnecessários diante da crise
habitacional que se multiplica no País.
De estatura mediana e olhos bem azuis, Weckmüller tem o perfil típico de um professor. E é
como professor, citando Marx, que ele oferece uma
síntese de suas razões: “Os filósofos se limitaram
a interpretar o mundo, quando o que importa é
transformá-lo”.
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Bandejão nosso de cada dia

Baixada Santista: restaurante novo e bem equipado

Ana Cristina Cocolo
Companheiro diário – para muitos no almoço e no
jantar –, os restaurantes das universidades federais do
País geram, muitas vezes, uma relação de amor e ódio
entre seus usuários. Basta navegar na internet e nas
redes sociais para constatar que chovem reclamações.
Para entender a quantas anda esse “vínculo amoroso” na Unifesp, o jornal Entrementes percorreu os seis
campi para escutar a opinião dos usuários, que pagam
R$ 2,50 (alunos) e de R$5,20 a R$7,50 (servidores) por
refeição. O padrão das refeições e o teor das reclamações nos campi geralmente seguem a mesma linha, mas
a estrutura física... nem tanto.

Campus São Paulo

Em janeiro de 2012, após um incêndio atingir parte
do edifício que abriga o restaurante universitário (RU),
este ficou interditado por seis meses para avaliação
de sua estrutura. Para minimizar o impacto causado
pelo fechamento, o Espaço da Tribo, localizado na Rua
Borges Lagoa e usado para eventos, foi adaptado como
refeitório. Esse espaço ainda funciona como apoio, uma
vez que o RU precisa de reformas e voltou a atender,
parcialmente, em agosto de 2012. Durante a semana são
servidas 1.050 refeições. Na última avaliação dos usuários, a aprovação do cardápio foi de 70% e a satisfação
com o atendimento, 52%. De acordo com a direção, não
há reclamações formais. Informais, no entanto, não são
poucas, principalmente quanto à higiene e aos pratos
servidos. “Todo começo de contrato é bom. Depois,
deixa a desejar”, afirma Luiz Alcântara, servidor que
frequenta o RU há 17 anos.

Campus Baixada Santista

Pode-se dizer que possui o RU mais agradável de
todos os campi, por ser o mais novo e bem equipado.
Inaugurado em janeiro deste ano, está localizado no
Edifício Central. Os alunos também contam com dois
restaurantes credenciados, próximos às outras unidades do Campus, o Paineira e o Ponta da Praia. São 900
refeições diárias considerando-se as três estruturas.
De acordo com a diretoria, as reclamações recaem sobre a existência de fila, repetição do cardápio e
qualidade do suco. “Mas temos inúmeros registros de
satisfação”, afirma Sylvia Batista, vice-diretora.
Fato comprovado entre os alunos. Entretanto, o
mesmo não pode ser dito com relação a um dos restaurantes credenciados, o Ponta da Praia. “Além da comida
Ano 1 - número 1 - junho 2013

ser ruim, o atendimento é péssimo”, afirma Charles
Coelho, aluno do 3º ano de Psicologia.

Campus Guarulhos

O RU funciona em prédio provisório, que passou
por reforma após denúncia dos alunos em 2010 sobre
as condições precárias de higiene. Hoje, apesar da
infraestrutura não ser a ideal, a situação é bem melhor.
Atualmente, a queixa de alguns alunos é a presença
de cães que circulam no Campus e são levados pelos
próprios estudantes para o interior do RU. “Fazemos
um trabalho de conscientização e retiramos constantemente os animais do local. Entretanto, esse é um
problema recorrente”, explica Lucíola Demery, membro
da Comissão Paritária de Alimentação.
Outras reclamações contemplam a pouca variedade
do cardápio e a qualidade inadequada do suco. Quanto
ao preço, as opiniões são bastante divididas.
De acordo com a diretoria, os problemas de infraestrutura, acomodação e acessibilidade do RU, que serve
400 refeições diariamente, serão sanados assim que o
novo prédio for construído.

Campus Diadema

Desde 2010, após a rescisão de contrato com a empresa Glória Mundi devido à má qualidade do serviço
prestado, o Campus não dispunha mais do RU. Os
alunos contavam apenas com um refeitório em cada
unidade para aquecer marmitas. Na Unidade José de
Alencar, alguns alunos optavam por usar o restaurante
da Cooperativa Uniforja.
De lá para cá, quatro licitações foram abertas sem
sucesso. Na última, depois da desistência da primeira
colocada e de problemas de documentação com a
segunda, a terceira empresa aceitou assinar contrato
para fornecer as refeições a partir de 10 de junho. A
empresa iniciará suas atividades na Unidade Florestan
Fernandes, que já possui cozinha equipada, e estudará
a melhor dinâmica para atender às outras unidades do
Campus. Até isso acontecer, os alunos têm à disposição
quatro ônibus para transportá-los até o RU, e outras
duas vans serão compradas em breve.

Campus São José dos Campos

Como não possui infraestrutura para produzir as
250 refeições diárias, estas são preparadas no Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e transportadas em
hot box até a cozinha do Campus pela empresa que
administra os RUs tanto do Campus quanto do Inpe.

Guarulhos: visitantes de quatro patas

As saladas, que chegam frescas, e as refeições quentes
são dispostas imediatamente no buffet do refeitório.
De acordo com Wagner Gindro, fiscal do contrato
do RU, entre as reclamações verificadas pela pesquisa,
recém-concluída, estão a qualidade do suco, a reposição de uma das guarnições – a preferida dos usuários
sempre acaba rápido – e a limpeza dos utensílios.
A maioria dos alunos ouvidos avalia que o preço da
refeição servida é justo. Já entre os servidores, a história
é outra. “Com pouco mais de R$7,30 cobrados aqui,
encontro mais variedade e qualidade em restaurantes
fora do Campus”, afirma a servidora Katiucia Reis.

Campus Osasco

Fila e comida morna. Essas foram as reclamações
mais pontuais dos estudantes. Localizado na parte posterior do prédio, o RU, apesar de coberto, não possui
paredes laterais, o que contribui para que o alimento
servido esfrie. De acordo com a direção do Campus,
as filas serão sanadas com a disponibilização de mais
um buffet. Já o problema da comida fria dependerá de
investimento. Segundo a direção, foi solicitado à Reitoria verba para a aquisição de um módulo pré-moldado,
com até 200 m², para instalar o RU em uma área perto
do estacionamento. Caso isso aconteça, as obras serão
iniciadas nos primeiros meses de 2014.

Subsídios

Em três universidades federais do Sudeste (UFABC,
UFRJ e UFMG), os valores da refeição variam entre
R$1,00 e R$4,15 para alunos e entre R$4,15 e R$6,70
para servidores.
Andrea Rabinovici, pró-reitora de Assuntos Estudantis, explica que as licitações são embasadas no
menor preço. Por isso, o subsídio varia entre os campi
para que o preço final para os alunos fique em R$
2,50 por refeição. “Não temos como custear a refeição
dos servidores uma vez que eles já recebem o auxílio
refeição”, afirma. “Alunos que preenchem critérios que
configurem a necessidade de mais apoio podem receber
o auxílio alimentação no valor de R$ 213,00 mensais”.
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A represa Billings integra
o s i s t e m a G u a r ap i r a n g a ,

Campus implanta
monitoramento na
represa Billingss

vinculado ao Complexo
Metropolitano de captação
da Sabesp. Suas águas – após
bombeamento no braço
Taquacetuba – são levadas

Atividade é pioneira entre as universidades
públicas brasileiras

à represa Guarapiranga. O
sistema Guarapiranga, por sua
vez, produz 14 mil litros de água
tratada por segundo e abastece

Daniel Patini

3,7 milhões de pessoas nas
regiões sul e sudoeste da cidade
de São Paulo.
A estação ficará instalada permanentemente, gerando dados

condutividade elétrica, temperatura e concentração de
cianobactérias. Essas informações são transmitidas por
sinal de celular para um servidor central que dispõe de
um banco de dados.
O trabalho é conduzido pelos professores Cristina
Nordi e Werner Hanisch, ambos do Campus Diadema.
O monitoramento em tempo real é importante, pois

Fotos: Daniel Patini

O Campus Diadema da Unifesp implantou uma
estação de monitoramento remoto e em tempo real na
represa Billings, com o objetivo de verificar a qualidade
da água, assim como as concentrações de microalgas e
cianobactérias nela presentes em quantidades expressivas. A atividade é pioneira entre as universidades
públicas brasileiras.
As cianobactérias são responsáveis pelo odor e
sabor desagradáveis na água e podem liberar toxinas
prejudiciais aos organismos e à saúde humana, que são
difíceis de ser eliminadas pelos sistemas tradicionais
de tratamento da água.
Desde o final de fevereiro deste ano, a estação
obtém informações sobre as propriedades da água,
tais como níveis de pH, taxas de oxigênio dissolvido,

Equipe realiza coletas mensais para medição da qualidade da água

permite a coleta intensiva e simultânea de informações
climatológicas e relativas à qualidade da água. Dessa
forma será possível determinar as ações necessárias
para a manutenção da qualidade hídrica nos padrões
adequados e avaliar a efetividade das medidas adotadas.
“Este estudo fornecerá dados que propiciarão um
conhecimento mais detalhado da dinâmica local e
fornecerão subsídios para ações de manejo e recuperação ambiental, tornando possível uma exploração
sustentada deste importante recurso hídrico”, explica
a professora Cristina.
Aliado à estação está o Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE),
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) e pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).
O programa forneceu recursos destinados à montagem dos laboratórios de análises químicas e biológicas,
bem como à aquisição de um barco, que é utilizado
para a manutenção da estação e para as coletas mensais
de águas próximas à estação. Tanto as coletas mensais
quanto as realizadas pela estação acontecem paralelamente para a aferição dos dados captados.

Degradação e conscientização

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), a represa passou a receber esgotos domésticos e efluentes industriais a partir de 1960,
por meio da reversão do Rio Pinheiros, prejudicando as
atividades de recreação no local. Além disso, é possível
observar a presença de grande quantidade de lixo nas
margens da represa. Atualmente seus recursos hídricos
são utilizados para a geração de energia elétrica, saneamento, controle de cheias e abastecimento público.
Resultados de trabalhos de iniciação científica, realizados entre 2010 e 2011, mostraram a presença das
cianobactérias em todas as coletas efetuadas. Nesse caso
o ambiente torna-se eutrofizado, isto é, com grande
concentração de matéria orgânica, o que provoca a
redução nos índices de oxigênio da água.
Para o professor Werner, a população em geral não
tem consciência da degradação que atinge a represa,
sendo necessário um trabalho de educação ambiental
para que essa realidade seja alterada. “Faz parte do projeto encaminhar os resultados à prefeitura de Diadema,
com o intuito de buscar parceria para divulgação do
monitoramento, visando à melhoria da qualidade da
água da Billings”, diz ele.
Ano 1 - número 1 - junho 2013
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“A sociedade tem que se mobilizar”
Pedro Orlandi (*)

Unifesp cria Comissão da
Verdade para investigar seu
passado
A Unifesp decidiu criar a sua própria Comissão
da Verdade para apurar eventuais ações da ditadura
militar (1964-1985) contra professores, alunos e
funcionários da Escola Paulista de Medicina (EPM),
que hoje integra a Universidade. “Espero que a
gente tenha a capacidade de investigar e esclarecer
os fatos e que isso alimente o respeito pela nossa
história, porque ela faz parte do que vivemos hoje.
E que possamos usar isso como um instrumento
de consciência para as futuras gerações. Esse é o
nosso papel enquanto universidade”, afirma a reitora
Soraya Smaili.
A CV-Unifesp já nasce, simbolicamente, com
o apoio das Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
e do movimento Mães de Maio (Brasil). São avós,
mães e mulheres que, ao longo de sua história, demonstraram e demonstram extraordinária coragem
no combate à violação dos direitos humanos, ao
autoritarismo e à violência policial em suas mais
diversas formas.
Que o seu apoio sirva de estímulo e exemplo
para que a comunidade da Unifesp saiba se apropriar criticamente de sua própria história.

“Nós estamos atrasados em desvendar a memória e
a verdade dos fatos da época da ditadura, e é necessário
mobilizar a sociedade para isso. Não podemos colocar
a responsabilidade somente nas mãos da Comissão
Nacional da Verdade (CNV) ou do Estado, a sociedade
tem que se mobilizar”, afirma a professora Eleonora Menicucci. Titular em Saúde Coletiva e ex-pró-reitora de
Extensão da Unifesp, a ministra da Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres participou da resistência à
ditadura militar. Amiga de Dilma Roussef desde os
tempos de faculdade, atuou em organizações da luta
armada, foi também presa e torturada.
Entrementes - Como a senhora se envolveu na luta
política contra a ditadura?
Eleonora Menicucci - Entrei para o Partido Comunista
Brasileiro (PCB) quando estudava na Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal
de Minas Gerais. Em 1965, mais ou menos, houve um
racha no partido. Fiquei com uma tendência que se
chamava Corrente, que deu origem à Ação Libertadora
Nacional (ALN). Depois, entrei para a Política Operária
(Polop) e, da Polop, para o Partido Operário Comunista
(POC). Em 1969, quando vim para São Paulo, fiquei
grávida. Minha filha nasceu em setembro, quando eu
vivia na clandestinidade. Fui presa em junho de 1971
e submetida durante 72 dias a regime de tortura pela
Oban (Operação Bandeirante).
E – Qual a viabilidade do trabalho da CNV em face
da Lei da Anistia, que impede o julgamento dos envolvidos em crimes na época da ditadura?
EM - A Lei da Anistia foi criada em 1979, ainda na época da ditadura. Nenhum governo, depois da ditadura,
ousou criar uma CNV. A presidente Dilma Rousseff,
por ter sido presa, torturada e por ter um compromisso
com os direitos humanos e com a revelação da verdade,
criou a comissão. O objetivo não é punir, como nunca
foi o de nenhuma comissão da verdade no mundo.
E – Mas em países como Argentina e Chile, os responsáveis estão sendo julgados...
EM – São outros contextos. Todas começaram com
o objetivo de desvendar os fatos. A comissão tem
que encaminhar as informações apuradas aos órgãos
competentes. Nós estamos atrasados em desvendar a
memória e a verdade dos fatos, e é necessário mobilizar
a sociedade para isso. Não podemos colocar a responsabilidade apenas nas mãos da CNV ou do Estado.

E – O relatório final da CNV apresentará resultados
concretos?
EM – Sim. Alguns fatos já foram muito bons, como no
caso do jornalista Vladimir Herzog: houve o reconhecimento da causa real de sua morte, com a denúncia,
por sua família, do envolvimento até de gente que hoje
dirige a CBF. Tem também o caso Rubens Paiva, o caso
da Casa de Petrópolis, a casa da morte e os casos de
violência sexual. A abertura dos arquivos é fundamental, mas o que está registrado neles não cobre tudo o
que foi feito em termos de tortura. Quando a gente
era encaminhada para a Oban, isso não era registrado.
Nós não existíamos. Só passávamos a existir quando
o processo passava pelo Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS). Aí sim, éramos registrados.
Precisamos passar agora para a mobilização. Com a
criação das Comissões Estaduais da Verdade, criou-se
uma capilaridade no País para puxar a mobilização.
E - As instituições ainda abrigam antigos colaboradores do regime militar, como o senador José
Sarney, ex-presidente da Arena. Isso compromete
o trabalho da CNV?
EM - Não, não acho. Nós estamos em outro momento,
estamos em uma democracia. Não vou entrar no mérito
dessa pergunta. Eu trabalho com o possível, querendo
o impossível. A CNV é esta, a Lei da Anistia era aquela.
Quem pode mexer na Lei da Anistia é o Congresso, não
é o Executivo. Temos que conviver com a Lei da Anistia
e com a CNV. Isso é um processo. Passaram pessoas
extraordinárias pela Presidência e não tiveram forças
para criar a CNV. Agora, podemos mostrar a força de
nossas instituições.
E - Qual a sua proposta para que a Unifesp reveja o
seu passado?
EM - Eu acho que a Unifesp tem que reforçar esse tema
em currículos, atividades de extensão, eventos, mas
sobretudo em sala de aula. Eu dava aula para o quarto
ano médico na graduação, e é ali que você penetra no
âmago, na cabeça dos jovens, para criar um mundo
mais respeitoso, mais igual, sem discriminação. Mas
tenho uma questão em relação à abertura da CV na
Unifesp e em qualquer outra universidade. Estou muito
preocupada com a mobilização sobre o tema e com a
sensibilização da juventude. Se não for para mobilizar
e gerar conscientização, eu acho que não vale a pena
abrir a comissão.
(*) Colaborou Erika Sena

Brasil deve acatar veto da Corte Internacional
à Lei da Anistia, diz Paulo Sérgio Pinheiro
Erika Sena

Eleonora Menicucci

Ano 1 - número 1 - junho 2013

Foto: Pedro Orlandi

8

“A sentença da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), como em todos os outros países que
reconheceram a sua jurisdição, tem que ser um dia implantada. Agora quem decide isso é o governo”, afirma
o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, diplomata e
membro da Comissão Nacional da Verdade (CNV), ao
abordar a questão da punição dos responsáveis pelos
atos de violência e tortura praticados durante os 21
anos de ditadura no País.
Pinheiro refere-se à condenação, adotada por
unanimidade pela CIDH (órgão da Organização dos
Estados Americanos), em 24 de novembro de 2010,

da Lei da Anistia promulgada em agosto de 1979
pela ditadura militar. A sentença estabelece que: “As
disposições da Lei da Anistia brasileira que impedem
a investigação e sanção de graves violações de direitos
humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir
representando um obstáculo para a investigação dos
fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual
ou semelhante impacto a respeito de outros casos de
graves violações de direitos humanos consagrados na
Convenção Americana ocorridos no Brasil.”
Pinheiro também reforça que o papel da CNV é
apurar os fatos e apontar as responsabilidades, não
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A história esquecida de Marcos Lindenberg

Marcos Lindenberg

cabendo à comissão a missão de julgar e punir os culpados. “A CNV tem a competência de indicar autorias
e responsabilidades relativas às graves violações de
direitos humanos ocorridas. Por isso, a Lei da Anistia
não interfere no nosso caso, pois nós não somos um
tribunal e não estamos fazendo julgamentos criminais”, diz.
Segundo Pinheiro, nos países da América Latina
onde houve investigação e eventual punição dos que
cometeram violações dos direitos humanos, os índices
de criminalidade, de abusos e de tortura são muito menores do que em países onde prevalece a impunidade,
como no Brasil.
Quanto ao prazo para apresentação do relatório
com todas as apurações realizadas, que termina em
16 de maio de 2014, o diplomata está otimista, mas
acredita que pode haver prorrogação por parte do
governo federal. “Li no jornal que a presidenta acolheu
simpaticamente a reivindicação de algumas entidades
estudantis para a prorrogação do nosso prazo, mas por

“A maior dor que eu tenho é de eles terem apagado meu avô”, diz Ana Maria Lindenberg, neta do
professor Marcos Lindenberg, diretor da então Escola
Paulista de Medicina (EPM) e reitor da Universidade
Federal de São Paulo (na época chamada de UFSP)
entre 1959 e 1964. Lindenberg foi aposentado compulsoriamente pela ditadura em setembro de 1964.
Após o afastamento da vida acadêmica forçado
pelo regime, aos 63 anos, Lindenberg passou a viver
com o filho Mário, a nora Abigail e seus dois netos –
Ana Maria e Marcos – em uma chácara em São Paulo.
A família acredita que ele viveu sob condição de prisão
domiciliar, ainda que não tivesse dito nada a ninguém.
“Minha mãe conta que naquela época ficava sempre
uma pessoa do lado de fora [da chácara], rondando,
que ninguém sabia quem era”, relata Ana. O avô evitava a companhia da família, preferindo passar a maior
parte do tempo isolado na moradia do caseiro, sem
explicar o motivo – mas, muito possivelmente, para
preservar os seus de eventuais represálias.
Nesse período, ao menos uma vez por mês, ele
vestia seu terno e saía com um carro oficial para depor
no Inquérito Policial Militar (IPM), requerido pela
Comissão de Investigação Sumária, instalada na Escola e presidida por Antônio Bernardes de Oliveira, que
também era titular da cadeira de Cirurgia. Lindenberg
foi acusado de atitudes subversivas – um documento
secreto emitido pela Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo em 27 de abril de 1964, listava atividades
consideradas suspeitas por parte de Lindenberg, incluindo o fato de ter promovido uma palestra do então
ministro da Educação Darcy Ribeiro na EPM e de ter
aceito e presidido o Conselho Consultivo e Deliberativo (CCD) dentro da Escola (criado para estruturar
a UFSP), além do relacionamento pessoal com o Dr.
André Faria Pereira Filho, caracterizado como “um
elemento de cúpula do movimento democrático”.
Após a aposentadoria compulsória, toda a documentação e pertences do professor deixados na EPM
foram retirados. “A gente queria só que a memória
dele fosse restaurada. É um indivíduo que foi apagado
da história da Escola”, conta o neto Marcos.

enquanto estamos trabalhando com o limite de 16 de
maio.” Segundo Pinheiro, outras comissões da verdade
tiveram menos de dois anos para as apurações, como
a Sul-Africana.
Ele afirma também que o primeiro ano de todas as
CVs é sempre muito difícil e que as atividades tendem
a se intensificar no segundo ano. “Vamos fazer mais
audiências públicas do que fizemos, vamos intensificar
a coleta de depoimentos das vítimas sobreviventes e
vamos contar com uma quantidade muito maior de
documentos digitalizados”, avalia.
Segundo Pinheiro, atualmente há 18 CVs espalhadas em diversos Estados e universidades do País,
e uma infinidade de comitês da memória e justiça.
Pinheiro recomenda, como método de trabalho para
a CV-Unifesp, a tomada de depoimentos de vítimas
sobreviventes e de testemunhas (professores, funcionários e alunos) dos crimes praticados pela ditadura,
além da estipulação de um prazo para apresentar os
resultados dos trabalhos.

Lindenberg foi também artista, cientista e humanista. Em 1920, aos 19 anos, publicou o primeiro
livro de Física no Brasil sobre liberação de energia
da matéria e reações atômicas. Fundou o Clube dos
Orquidófilos, quando usou seus conhecimentos em
Patologia Clínica e cultura de bactérias para polinizar orquídeas e criar espécies. Era escultor, pianista
e intelectual, que se correspondia com pensadores
internacionais.

Uma vida dedicada à EPM

Em 1933, ano de fundação da EPM, Lindenberg
assumiu o cargo de professor catedrático de Patologia
Geral da instituição e foi membro do Conselho Técnico Administrativo (CTA), função esta que ocupou
em diversos períodos. Em 1956, após o decreto que
transformou a Escola em instituto de ensino federal, o
público discente foi ampliado e diversificado – já que
o curso deixou de ser particular – , o que impulsionou
o movimento estudantil e os conflitos de interesse
dentro da EPM.
Em 1959, foi eleito diretor da EPM. No ano
seguinte, a Lei 3.835 criou a Universidade Federal
de São Paulo (UFSP), que passaria a agregar cinco
instituições de ensino espalhadas pelo Estado de São
Paulo (incluindo a EPM). A partir de 1962, quando a
lei orçamentária da União, pela primeira vez, destinou
recursos à UFSP, Lindenberg impulsionou o processo
de estruturação da nova instituição. No mesmo ano,
apoiado por grande parte dos estudantes e por docentes, garantiu a presença discente nas discussões da
congregação. Nos dois anos seguintes, teria uma atuação decisiva na construção da UFSP, como presidente
de seu Conselho Consultivo e Deliberativo, composto
por representantes do movimento estudantil e de
intelectuais simpáticos às reformas preconizadas pelo
governo de João Goulart.
A ditadura revogou os decretos que criavam a
universidade e o conselho e exonerou Marcos Lindenberg da reitoria da UFSP e do cargo de professor.
Lindenberg morreu de causas naturais, em casa, no
dia 10 de novembro de 1979.

Foto: divulgação

Foto: Acervo CeHFi

Erika Sena

Paulo Sérgio Pinheiro
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A luta por um lugar na
faculdade
José Luiz Guerra
Estudar em um cursinho pré-vestibular tornou-se
condição quase obrigatória para quem quer entrar em
uma boa faculdade. Independente da carreira escolhida, a competição é acirrada e só os melhores conseguem
uma vaga. Mas o que acontece com quem não pode
pagar os principais cursinhos preparatórios, que chegam a cobrar mensalidades superiores a R$ 1.000,00?
Na Unifesp, os candidatos de baixa renda têm pelo
menos duas opções quando o assunto é a preparação
para o vestibular.

Cursinho Jeannine Aboulafia (Cuja)

pela facilidade em lidar com a matéria. Para ele, essa
experiência é fundamental para sua carreira. “Quando
entrei em Biomedicina queria fazer pesquisa, mas descobri que também podia dar aulas. No primeiro ano do
Cuja, tentei aperfeiçoar as habilidades como docente.
Aqui aprendi a me portar diante do público, a revisar
e organizar o material e ser mais sintético”, assegura.
E o aprendizado não ocorre apenas na carreira acadêmica. “Você também ganha no sentido humanístico,
conversando e entendendo os alunos. É uma via de
mão dupla”, conclui.
A seleção de alunos ocorre anualmente, por meio
de uma prova e do preenchimento de um questionário
socioeconômico, priorizando os que têm menor renda.
O Cuja cobra uma taxa de matrícula de R$ 20,00, além
dos R$ 750,00 correspondentes às apostilas, inteiramente produzidas pelos professores. Os que não podem
arcar com o valor do material didático, que pode ser
dividido em 10 parecelas, recebem uma bolsa. Em
2013, dentre os 140 matriculados, 100 são bolsistas.
O Cuja criou o programa “Adote um aluno” mediante
o qual pessoas da comunidade podem doar qualquer
quantia, que é utilizada exclusivamente para auxiliar
os alunos mais carentes.
A oficial administrativa Daniela Bessoni, de 29
anos, quer cursar Medicina e acredita ser possível
conseguir uma vaga. Já estudou em outros cursinhos,
mas esbarrou nas dificuldades financeiras e na falta
de tempo. “A competição é muito acirrada, mas tudo
depende do empenho de cada um. Claro que quem faz
Etapa ou Poliedro, por exemplo, às vezes leva vantagem,
mas não podemos nos rebaixar”, afirma.

Cursinho Popular Pimentas Unifesp (CPPU)

Sediado no Campus Guarulhos, o CPPU surgiu em
2010, fruto do empenho de quatro estudantes da Escola
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH). Um

Fotos: José Luiz Guerra

O Cuja funciona no Campus São Paulo e surgiu
em 2001, a partir da iniciativa de alunos de graduação
e pós-graduação, inspirados em exemplos de universidades que já ofereciam esse serviço. O nome é uma
homenagem a Jeannine Aboulafia, docente aposentada
em 2012, que lecionou na disciplina de Biofísica por
mais de 25 anos. Inicialmente o curso dispunha de 50
vagas anuais, número que cresceu até as atuais 170. As
aulas ocorrem de 2ª a 6ª-feira, das 18h50 às 22h30 e aos
sábados, das 9h às 13h15, sendo complementadas por
plantões de dúvidas e gincanas educativas.
A diretora-geral do Cuja, Mariela Careaga, aluna
de mestrado de Psicobiologia, explica que o cursinho
conta com 37 membros, incluindo-se professores,
plantonistas e a equipe da diretoria. “Toda disciplina
tem, pelo menos, um professor e um plantonista”, diz.
Os professores precisam ter vínculo com a Unifesp, e
a seleção é feita por meio de prova escrita, aula teste e
entrevista. Os aprovados podem ficar até dois anos no
projeto e, caso queiram continuar, devem concorrer
novamente.
Os membros do Cuja recebem um auxílio de R$
5,00 por aula. “Mas quando falta dinheiro, a primeira
verba cortada é essa”, explica a diretora financeira Eloisa
Castro. No início das atividades, o projeto contava com
apoio financeiro da Reitoria, que hoje oferece apenas
o espaço físico para a diretoria e duas salas de aula.
Por isso, o cursinho busca parceiros. Mesmo com as
dificuldades, o Cuja tem um índice de aprovação de
30% entre os cerca de 60 alunos que concluem o curso.
O mestrando de Farmacologia, Douglas Gouvêa, de
22 anos, está no Cuja há quatro anos, desde a época em
que cursava Biomedicina. Escolheu lecionar Biologia

Aula de Filosofia no CPPU

Aula de Biologia no Cuja
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deles é o diretor-geral e aluno de Pedagogia, Vagnum
da Silva, que explica que a motivação foi a vontade de
ajudar pessoas carentes a entrar em boas faculdades.
“A intenção foi a de melhorar a condição do aluno
proveniente da escola pública, que está sucateada.”
Apesar do baixo número de alunos matriculados
nos anos iniciais, sempre foi possível formar pelo
menos uma turma. Em 2013, as 140 vagas oferecidas
foram preenchidas. As aulas acontecem aos sábados,
entre 8h e 17h, e em domingos alternados, pela manhã,
em duas salas cedidas pela direção da EFLCH. Além
das disciplinas convencionais, o curso oferece plantão
de dúvidas e atividades extras.
Para a seleção dos alunos, o CPPU aplica uma
redação e um questionário socioeconômico, dando
preferência aos mais necessitados. Não há taxa de matrícula, nem mensalidade. Há apenas a cobrança de R$
55,00 pelas apostilas, as mesmas usadas no Cursinho
Popular da USP. Aqueles que não podem arcar com o
valor podem assistir às aulas normalmente. Contudo
a direção do cursinho busca recursos para ajudá-los.
Por conta da retirada do galpão para o início das
obras do edifício acadêmico do Campus, o cursinho
perdeu sua sede, que funcionava nesse local. Por isso,
não há uma contabilização oficial do índice de aprovação, mas, com base em relatos de ex-alunos, sabe-se que
o CPPU conseguiu ajudá-los no ingresso na Unicamp e
na Universidade Federal do ABC, entre outras.
“Eu trabalhava, mas não tinha como frequentar
nem pagar um cursinho durante a semana. Tive boas
referências e resolvi vir”, diz Fernando Coelho, de 22
anos, que busca uma vaga em um curso de Educação
Física. Ele estudou um ano por conta própria, mas
como não obteve sucesso, procurou suporte no cursinho. Para ele, a competição por uma vaga pública,
em relação ao aluno da rede particular, é desumana,
devido à defasagem no ensino público e à diferença na
condição socioeconômica. “Eu, por exemplo, tive que
parar de estudar para trabalhar, assim como muitos. O
estudante pobre está uns 10 anos atrás de quem tem
condições de pagar um cursinho”.
Todos os membros do CPPU são alunos de graduação da EFLCH. Para dar aula no cursinho, é necessário que o interessado tenha completado pelo menos
metade do curso de graduação, além de apresentar
uma aula-teste. Os professores recebem uma bolsa
de iniciação científica no valor de R$360,00 mensais.
Daniel Martins, aluno do último ano de Filosofia e
professor da mesma disciplina, considera que a atividade no CPPU vai muito além da aula. “É uma realização
pessoal. Você se integra com a vida e a conhece de
maneira diferenciada, trabalhando com um recorte de
jovens da periferia que têm vontade de aprender, bem
diferente do que acontece no ensino estadual. É muito
interessante propiciar conhecimento àqueles que não
teriam acesso a ele”, completa.

Uma nova esperança
para o ensino superior
José Luiz Guerra
Em 2012 entrou em vigor a nova lei de cotas para
as instituições federais de ensino superior (IFES), que
prevê a reserva de pelo menos metade das vagas de
ingresso para cotistas. Essa meta deverá ser alcançada
até 2016, havendo um aumento gradativo – ano a ano
– com início em 12,5% em 2013.
Segundo a lei, todas as vagas do sistema de cotas
serão preenchidas por estudantes de escolas públicas,
sendo 25% delas destinadas a estudantes com renda
per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo, e os
outros 25% aos que têm renda maior que esse valor.
Será reservada uma parcela entre as vagas para negros,
pardos e índios, tomando por base o percentual dessa
população no Estado onde a instituição é sediada,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE).
Coordenador da Educafro – entidade que promove
a inclusão social da população negra e carente – o frei
franciscano David dos Santos afirma que o ensino
brasileiro precisa de uma corajosa reforma, desde o aumento de vagas públicas até a implementação do auxílio
permanência aos cotistas. Para ele, a escravidão e a falta
de políticas públicas foram responsáveis pelo cenário
atual da educação no País. “Nenhuma sociedade do
mundo deixou uma etnia quase 400 anos escravizada
e oprimida, e ‘tudo se resolveu’ com a assinatura de um
papel chamado Lei Áurea. A desigualdade é o fruto da
perversidade dos sucessivos partidos políticos que nada
fizeram para compensar o povo negro destes quatro
séculos de escravidão e exclusão”, afirma.

Santos aponta que, em relação à população negra,
a desigualdade é ainda maior. “Menos de 1% dos
professores da Universidade de São Paulo são negros
e, enquanto 51,7% da população do Brasil é negra,
apenas 4% são contratados para cargos de executivo
nas empresas”, diz ele.
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A experiência da Unifesp
A Unifesp fixou a política de cotas em 2005,
ano em que os cursos de graduação funcionavam
apenas no Campus São Paulo. Na época, foram reservadas 27 das 300 vagas de ingresso para cotistas.
Em 2013, ao oferecer 440 das 2.438 vagas (15,3%)
a esses estudantes, a Unifesp superou a exigência
feita às IFES pelo MEC. Atualmente a universidade
registra 688 (ou 6,6%) cotistas, em um total de
10.408 matriculados.
Entre 2005 e 2012, todos os cursos da Unifesp
estipulavam 10% de vagas aos cotistas, além das já
existentes, ou seja, um curso como o de Medicina,
que disponibilizava 110 vagas (número correspondente a 100%) até 2004, passou a oferecer 121. Com
o advento da nova lei, 84,7% das vagas foram destinadas à ampla concorrência e o restante, às cotas.
De acordo com a pró-reitora de Graduação,
Maria Angélica Minhoto, as notas de ingresso
dos estudantes cotistas, em 2013, foram 8,5% menores do que a dos que ingressaram pelo sistema
universal. Já durante a graduação, a diferença de
rendimento entre os alunos dos dois sistemas de
2005 a 2012 foi menor do que 0,1; em alguns casos
– como nos cursos do Campus Baixada Santista – as
notas dos cotistas foram maiores que as dos demais.
Maria Angélica considera que a política de
cotas, ainda que provisória, é a melhor forma de
inserir membros das classes menos favorecidas
no ensino superior gratuito e de qualidade. “Creio
que são essas políticas as que mostraram maior
potencial para responder ao objetivo de diversificar
o perfil dos estudantes universitários, em todos os
cursos, recrutando os melhores candidatos provenientes de todas as camadas sociais”.

Um sonho possível

Daniel França, aluno de cursinho
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O estudante Deivid Viana, de 21 anos, está em seu
quarto ano de cursinho e pretende cursar Medicina.
Egresso da rede pública de ensino, ele vê o sistema de
cotas de forma positiva. “Fui aluno de escola pública.
Então, nada mais justo do que eu concorrer no vestibular com pessoas que estudaram em escola pública,
com o mesmo nível”, afirma.
Oriundo também da escola pública, o estudante de
cursinho e técnico em Mecatrônica Daniel França, de
28 anos, sonha com Engenharia. Como responsável
pelo sustento da família, ele considera a universidade
pública a única forma de conseguir alcançar seu objetivo. Entretanto, tem uma visão mais crítica sobre a
política de ação afirmativa. “As cotas não deveriam existir, pois rebaixam o estudante da rede pública. Todos
temos a mesma capacidade. Porém, hoje, as cotas são
necessárias, pois o nível de um aluno da rede particular
é muito melhor do que o da pública”, explica.
Para ele, a competição por uma vaga na universidade pública é desigual, e a solução para essa questão está
na educação básica. “Aqueles que pagam para estudar

Liz Domingues, aluna de Biomedicina da Unifesp

têm condições de tirar as maiores notas e, dessa forma,
diminuem as nossas chances de entrar em uma universidade pública. Eles têm os melhores professores e nós
só temos o que o governo nos dá, que é praticamente
nada”, conclui.

Quem chegou lá

O estudante do 5º ano de Psicologia Carlos Eduardo
Costa ingressou na Unifesp pelo sistema de cotas e,
sem nunca ter sido reprovado, está a poucos meses da
formatura. Em sua visão, a política de cotas é necessária
para quebrar a hegemonia das classes mais favorecidas
nas instituições públicas. “Quem tem condição de pagar
escolas privadas e ter um ensino de qualidade consegue
essas vagas. Quem não tem, vai para a escola pública,
como é o meu caso, e tem um ensino precarizado”.
No entanto, Costa vê a política de cotas como algo
temporário. “Há um descompasso político, econômico e histórico. Garantir esse direito à população mais
pobre também é garantir que a Universidade seja, de
fato, de todos”.
A estudante de Biomedicina Liz Domingues, de 22
anos, sempre estudou em colégios públicos. Após um
ano de cursinho, conseguiu, por meio do sistema de
cotas, alcançar o seu maior sonho: cursar Biomedicina
na Unifesp. Liz relembrou as dificuldades enfrentadas
no início: “O primeiro ano foi uma loucura. Eu quase
surtei. Não sabia o que estava fazendo e achava que
não ia conseguir. Cheguei até a avisar minha família
que ia repetir o primeiro ano, mas depois comecei a me
esforçar bastante e consegui superar as dificuldades”.
Agora, no 4º ano, Liz trabalha no seu projeto de
conclusão de curso e prepara-se para a prova de mestrado no Departamento de Psicobiologia, em novembro. Para ela, a política de cotas é muito importante,
mas deve ser temporária, enquanto a educação básica
precisa ser melhorada. “Se não fosse por esse sistema,
nem eu nem muitas pessoas estariam aqui. Mas espero
que as próximas gerações estejam mais capacitadas para
entrar e que não se transforme a política de cotas em
um sistema eterno”.
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Programa do MEC esbarra em falta de diretrizes pedagógicas e
professores sem formação continuada
Erika Sena
Metade dos brasileiros tem acesso à internet: são
92,4 milhões de conectados, segundo uma pesquisa
divulgada pelo Ibope em dezembro. O número abrange
maiores de 16 anos que acessam a internet de qualquer
lugar – incluindo casa, trabalho e lan houses. Apesar
disso, as escolas ainda carecem de políticas públicas
mais completas no que diz respeito à inclusão digital. A
rede pública de educação básica oferece, em geral, salas
de aula defasadas, contextualizadas com um sistema de
ensino antiquado, em contraste com o mundo atrativo
e dinâmico da Internet.
Ainda assim, se um grande número de brasileiros
tem acesso à rede, isso se deve, em parte, ao fato de que
nos últimos sete anos, o governo federal investiu mais
de R$ 500 milhões em 20 projetos de inclusão digital
distribuídos entre os Ministérios das Comunicações,
Educação, Ciência e Tecnologia e Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso,
a facilidade ao crédito concedida a uma
parcela da população que, tradicionalmente,
não tinha acesso ao mercado de consumo,
permitiu-lhe consumir tecnologia e se apossar do
status que ela agrega.
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), criado há 13 anos pelo
Ministério da Educação (MEC), é um dos
esforços do governo federal para a inclusão
digital através da rede pública de educação básica.
O objetivo era criar uma infraestrutura tecnológica
aliada a processos pedagógicos dentro das escolas. O
projeto Um Computador por Aluno (UCA), um dos
mais conhecidos do programa, por exemplo, foi criado
em 2009 e já distribuiu mais de 150 mil computadores
portáteis em 377 escolas do Brasil. O projeto Banda
Larga nas Escolas, lançado em 2008, levou Internet a
60 mil escolas públicas.
Mas a oferta de máquinas e internet, por si
só, provou-se ineficaz para assegurar o uso
adequado das novas tecnologias nos sistemas
pedagógicos. Não há, ainda, uma diretriz nacional para a sua aplicação nos cronogramas
das escolas e nem um projeto de capacitação
continuada eficaz que habilite os professores
no seu uso. Resultado: cada escola trabalha
de maneira isolada e sem um direcionamento
padrão do MEC. Os professores mais jovens,
com maior familiaridade com o mundo virtual,
conduzem as aulas de maneira individual e sem
integração com a escola.
Segundo Débora Sebrian, coordenadora de
projetos do Instituto Educadigital, ONG que
trabalha no desenvolvimento de ações de integração
da cultura digital em diversos espaços, o projeto do
governo federal peca por ser muito focado nos equipamentos. “Primeiro vieram os laptops, agora estamos
na onda dos tablets”, diz Sebrian. E continua: “Muitas
vezes, esse material já chega defasado à escola, não
há quem faça a manutenção, nem sempre o professor
sabe como integrar esses novos dispositivos à aula. Os
equipamentos são necessários, mas o capital intelectual
é o grande diferencial”, avalia Débora, que é mestre em
Engenharia de Mídias para a Educação.
Apesar da falta de diretrizes, o MEC afirma que
a capacitação contínua de professores existe e que a
Ano 1 - número 1 - junho 2013

oferta de conteúdos educacionais através do Portal do
Professor é uma das principais ferramentas do Proinfo.
Mas não é o que tem sido visto na prática. Carolina
Gonçalves, 27, professora efetiva da disciplina de
Geografia e que passou por duas escolas estaduais de
São Paulo, diz que não conhecia o portal e que nunca
participou de nenhuma capacitação para utilização
da ferramenta.
Depois de navegar no Portal do Professor a pedido
da reportagem, ela afirmou ter sentido dificuldade em
encontrar o que procurava. A professora conta que não
há divulgação do portal na rede estadual de educação,
nem capacitação para os professores aprenderem a
montar as aulas com aproveitamento de todos os recursos da plataforma.
Cleuza Repulho, presidente da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação,
defende a reforma da grade
curricular das universidades e a formação

tecnológica dos professores ainda na graduação. “Os
professores, em sua formação inicial, já são adultos e
nem todos conviveram com essas tecnologias. Deveria haver uma disciplina separada, com carga horária
pequena, além de passar por toda a formação”, explica.
Segundo reportagem do jornal O Estado de S.
Paulo, publicada em abril, o MEC está elaborando,
em conjunto com secretarias, organizações sem fins
lucrativos e empresas, uma plataforma nacional digital
para a educação básica. Segundo o jornal, a plataforma
começou a ser pensada em fevereiro e deve ser lançada
até o início de 2014. Procurado pelo Entrementes, o
MEC não informou sobre a criação da nova plataforma.

Rio avança com Educopédia
A Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro criou uma plataforma educacional
colaborativa, com aulas autoexplicativas, lúdicas
e práticas, que podem ser acessadas de qualquer
lugar e a qualquer hora por professores e alunos,
não só do Rio de Janeiro, mas de qualquer parte do
mundo através de um computador – a Educopédia.
Rafael Parente, subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria de Educação do
Rio de Janeiro, que conseguiu emplacar a Educopédia na prefeitura do município, explica que a
concepção da plataforma partiu de três princípios
básicos: aumentar a motivação dos professores
e alunos com a utilização de novas ferramentas,
quebrar barreiras de tempo e espaço, tornando
contínua a aprendizagem e formação dos alunos, e
o mais importante: a personalização dos processos
pedagógicos. “As pessoas são diferentes e por isso
aprendem de formas e em ritmos completamente
diferentes. A estrutura que temos de escola, hoje,
não respeita essa diferença pessoal. As novas tecnologias podem ajudar nesse sentido”, analisa Parente.
O conteúdo da Educopédia é produzido por
professores da própria rede pública municipal que
foram treinados e selecionados para montar as aulas
virtuais. Os responsáveis pela produção de conteúdo selecionam um tema e buscam na internet
tudo o que já esteja disponível sobre esse assunto
– vídeos, jogos, textos, quizzes. Depois é feita uma
curadoria e os conteúdos são formatados dentro
de uma metodologia envolvendo neurociências e
metacognição, criada pela Secretaria de Educação.
Hoje, esse sistema digital de aulas está disponível em todas as séries de todas as escolas municipais
do Rio, inclusive na alfabetização, cuja plataforma
é chamada Pé de Vento. “Acho que muito em breve
teremos uma plataforma nacional [de educação
digital]. O problema é que há muitos líderes de governos investindo em computadores e tablets, mas
sem esses outros suportes de sistema e a formação
dos professores, com certeza absoluta não vai haver
resultado nenhum”, avalia Parente.
Na capital paulista, o Programa Informática
Educativa, criado há 25 anos pela Secretaria Municipal de Educação para inserir a informática na
educação das escolas públicas do município, vem
passando por um processo de reformulação do
conceito de tecnologia aplicada aos modelos de
aprendizagem. As ações realizadas desde a criação
do programa tinham um enfoque no ensino técnico
da informática e não necessariamente na utilização
da internet e da tecnologia como ferramentas de
aprendizagem de conteúdos interdisciplinares.
Hoje, segundo a pasta, as escolas municipais
utilizam ferramentas colaborativas de aprendizagem virtual, como o Educarede, da Fundação
Telefônica, que disponibiliza conteúdos de apoio
a professores e estudantes na abordagem de temas
diversos.
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Unifesp terá unidade no
Parque Tecnológico
Em 2014, os cursos de graduação do Instituto
de Ciência e Tecnologia serão alojados em um
dos polos mais avançados do Brasil
Sílvia Simões

Nas últimas décadas, as empresas brasileiras não investiram em inovação tecnológica, sobretudo para não
conviver com o fracasso. Por isso, abrigar as empresas
recém-formadas em um ambiente menos agressivo é
essencial para que não haja altas taxas de mortalidade.
Dados do Sebrae de 1995 a 1999 mostraram que, no
Brasil, 32% das empresas não conseguiram avançar
no primeiro ano. Atualmente esse número caiu para
27%. “As empresas estão mais preparadas, dedicando-se à capacitação”, explica Fábio Augusto, analista do
Sebrae São Paulo.
Michal Gartenkraut, diretor do Conselho da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos
(APTSJC), que é a organização social responsável pela
gestão do local, enfatiza que os profissionais de pesquisa
estão concentrados nas universidades e nos institutos
e não nas empresas. “O parque é uma tentativa de
aproximar os dois mundos. Eles vão acabar trocando
ideias”, salienta.

Estrutura
Em seu núcleo, com 188 mil m², o PqTec-SJC abriga universidades, instituições de ensino e um centro
empresarial com 25 pequenas e médias empresas de
tecnologia aeroespacial, de informação e comunicação, de águas e saneamento ambiental, de energia e de
saúde. Além disso, possui Centros de Desenvolvimento
Tecnológicos (CDTs), que realizam parcerias entre
universidades, entidades de pesquisa e empresas líderes
em seus segmentos, como a Vale Soluções Energéticas
(VSE), Sabesp, Ericsson e Embraer.
Todas as empresas contam com acesso a linhas
públicas de fomento a novos empreendimentos e a
fundos de capital de risco. Em relação ao espaço físico,
há incubadora de empresas, centro de convenções,
auditórios e salas com capacidade para 1.500 pessoas.

Foto de divulgação

A partir de 2014, os cursos de graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Unifesp, agregando
cerca de 1.500 alunos, serão alojados no Parque Tecnológico de São José dos Campos (PqTec-SJC), cuja área
de 1 milhão de km2 está situada a 80 km de São Paulo,
às margens da rodovia Presidente Dutra. O edifício da
Unifesp, em fase de finalização, possui cinco pavimentos, por onde se distribuem biblioteca, refeitório, 20
salas de aula, 19 laboratórios de ensino, espaço para a
empresa júnior, ambiente de teleconferência e centro
de eventos, entre outros.
Luiz Leduíno, diretor do Campus São José dos
Campos, explica que o contato entre a Universidade
e as empresas é muito importante, pois os alunos irão
conviver em um ambiente de inovação tecnológica
e também poderão transferir conhecimento para as
empresas.
A criação do parque, em 2009, foi impulsionada
pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), que estabeleceram uma tradição de excelência
no campo da ciência e da tecnologia. Sua relevância é
destacada pelo professor Armando Milioni, ex-diretor
acadêmico do ICT e docente do ITA. Segundo Milioni,
o Brasil expõe-se a um alto risco, pois não está produzindo conhecimento em um momento de intensa
desindustrialização. “Grandes países também estão
nesse processo, mas aqui a indústria vai muito mal”,
afirma. “No Brasil, grande parte do PIB vem da soja,
carne de frango, petróleo e minério de ferro”.
O Secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI), Álvaro Prata, salienta que o Brasil
precisa agregar valor aos seus produtos, e os parques
tecnológicos são locais ideais para isso. “Temos uma
ciência boa, que é a mola mestra da inovação tecnológica, que leva a uma competitividade maior dos nossos
produtos”, pondera.

Vista aérea do núcleo do parque

Obras da Unifesp

A empresa Airmod, por exemplo, está no local
desde 2011 e é especializada em engenharia para aeronaves. “O ambiente é propício ao desenvolvimento
de pequenas empresas de base tecnológica, além de
nos conferir mais credibilidade e visibilidade”, explica Amaury Acatauassu, Chief Executive Officer da
empresa.
Já a Compsis, que está lá há um ano, é uma empresa
de médio porte e existe há 23 anos. “O local é muito
bem planejado, e isso atua como marca e identidade”,
diz Rosângela Monteiro, diretora executiva da empresa.

Nem tudo são flores
Apesar dos pontos positivos, nem todos estão confortáveis com o parque. Ivanil Barbosa, presidente do
Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais
na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial (SindCT), informa que a área de pesquisa no País
sofre com a falta de política adequada, não tem aporte
financeiro necessário e perde força de trabalho, principalmente por ausência de reposição de aposentados.
“O contexto em que surgem os parques causa muita
desconfiança de que suas empresas disputem recursos
já escassos dos institutos. O SindCT nunca foi chamado
a debater o parque”, argumenta.
Outro ponto é que transformar em realidade a
potencialidade de trazer empregos e de consolidar a vocação de polo tecnológico da região não é tão simples.
“O fracasso da VSE é expressivo. Ela chegou a ter 550
trabalhadores. Atuou por poucos anos e abandonou a
iniciativa sem chegar a um produto”, comenta Barbosa.
A VSE informou que possui cerca de 200 profissionais e que no final de 2012 realizou um redirecionamento
estratégico para atingir melhores resultados. “A empresa
revisou seus projetos e decidiu focar nos programas de
gaseificação, tratamento de resíduos, biodigestão, sistemas de controle de potência e prestar serviços especializados em engenharia e industriais”, esclarece Alexandre
Bernstein, Chief Financial Officer da VSE.
A falta de transporte para funcionários e a logística
inadequada também são pontos sensíveis. “A infraestrutura para receber caminhões não existe. Isso me
força a ter uma sede externa”, afirma Rosângela, da
Compsis.

O futuro está logo ali

Segundo o diretor da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, Horácio Forjaz, em 2013 o
novo centro empresarial, de 12 mil m², será finalizado
e vai triplicar a capacidade de alocação de pequenas
e médias empresas, com um investimento de R$16
milhões. “Faremos a seleção entre novembro de 2013
e fevereiro de 2014 e esperamos que a procura exceda
o número de vagas, para que possamos selecionar as
melhores empresas”, conclui.
Ano 1 - número 1 - junho 2013
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Bondades invisíveis
(Felipe Celline de Rossi – aluno de Ciências Sociais)

A vida passa

Amnésia intencional

(Carlos Malaguti – aluno de História)

(Mayara Crispim Freitas – aluna de Letras)

Por pontes, túneis, corredores, passa

Escondemos nossos sonhos por trás de
palavras. Apoiamos medos em parágrafos e
escoramos certezas em estrofes. Assistimos
à vida de fantasia discorrer sob nossos olhos
e celebramos suas vitórias, lamentamos seus
fracassos, vivemos através de nós mesmos,
entre aspas de terceiros. A combinação de tão
poucas letras e seus limitados adornos despertam tão muitos sentimentos e ilimitadas
expectativas. Tal magia oferece nossas lágrimas emprestadas para conflitos imaginários.
Simpatizamos com um nome, nos arrepiamos
por uma história, ao ver nossa própria escondida na contracapa de um livro esquecido.
Farejamos nossos devaneios, bailamos com
páginas. Sorrimos por sentir e viver outra
vida e lugar com os pés fincados no chão.
Choramos por sentir e viver outra vida e lugar
com os pés fincados no chão. Lemos.

cidade concreto, aqui tudo passa
passa senhor, o farol abriu
passa cachorro, o farol fechou
passa bêbado, a pinga acabou
passa mendigo, o presidente chegou.
Tudo aqui passa
embaixo das pontes tudo é passado
aquela criança que chora de fome
já é passado na ponte adiante
e o carro que voa pela marginal
é de um futuro tão distante.
A vida passa.
O poeta passa pelo que ele vê como felicidade
e escreve a sorrir estes versos de desespero
mas a cidade não perdoa:
“Passa poeta, passa.”
O caixão abriu,

Cambaleante na vida, esse moço vai se
tremendo todo. De apelido “Ventania”, pra
ele corda bamba é arame farpado. Entre um
trago e outro ele vai (ou é ido?). As calçadas
são sempre muito curtas em Jaçanã.
Todo bairro tem o seu bêbado-mestre, ou
anfitrião das ruas, se preferir. Toda vizinhança canta seus tombos, as dores de corno ou as
tragédias familiares desses homens, como
quem se diverte no teatro. Insuportável para o
povo – e essa é a vingança desses bons cães – é
uma pontinha do bem e do ingênuo em um
coração que parece roído. Roído ou ruído?
Eu o vi carregando um abacaxi, sem sacola
nem nada, como quem leva um troféu. Era
dia de feira e todo mundo ficou olhando, até
os companheiros do boteco gritaram qualquer
coisa maldosa. Ninguém pode ver um bêbado
fazendo essas coisas solenes: tomar sorvete, ir
à feira ou colecionar figurinhas.
Roído ou ruído? No final tanto faz e fez,
pois ele, depois de ajudar o Roberto Ceguinho a
chegar à padaria, atravessou a avenida e houve um estrondo, que soou como acorde final,
último ato: o abacaxi despedaçado no meio fio,
sirenes e o rosto esfriou quase sorrindo.

O som das palavras
(Isadora Barbosa – aluna de Psicologia)

o homem pulou,

No papel jogo palavras,

o poeta morreu.

Ouço-as.

Não importa, é passado.

Caem como gotas d’água,

Tudo passa.

Leves.
Porém pesadas como a dor
Como a dor da verdade,
Vaidade!
Esconder de si mesmo
Pois a mentira queima menos,
Veremos!

Colabore com o Entrementes:

Se você produz textos literários e quer vê-los publicados no Entrementes escreva para
literaturajornalunifesp@gmail.com as formas de contato e o arquivo anexado. Os textos
passarão por processo de seleção coordenado por um comitê de estudantes de Letras.
Não há limitações estéticas ou de tema, apenas pedimos que os textos tenham no
máximo 5.000 caracteres.
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Se a verdade não lhe cai
Como ácido.
Corroendo-lhe a pele
E tudo o que há por dentro.

Jornal

Foto: Acervo Unifesp

• BRAZILIAN GLOBAL HEALTH SYMPOSIUM
A Escola Paulista de Medicina inicia
suas atividades festivas de 80 anos de
fundação, com a presença de docentes
da Duke University para discutir sobre
saúde global.

Transporte dos
trabalhadores - prédio da
Reitoria – Sena Madureira
Desde o final de 2012, não há ônibus
para o transporte dos servidores e funcionários lotados no prédio da Reitoria, na
rua Sena Madureira. É sabido que existem
alguns veículos de passeio, de porte pequeno,
que realizam esse serviço, mas não é o suficiente, em vista da grande demanda de servidores e funcionários que se deslocam - várias
vezes ao dia – entre o Campus São Paulo e o
prédio da Reitoria, no exercício de suas atividades. Além disso, uma parte considerável
participa de reuniões em diversos conselhos
institucionais e também experimenta as
mesmas dificuldades, deparando eventualmente com indivíduos de má índole no
caminho. Assim, muitos trabalhadores têm
questionado essa situação e pedem a nossos
dirigentes agilidade no encaminhamento de
providências para o retorno de um ônibus ou
micro-ônibus. Alguns têm utilizado táxi para
chegar até seu destino, pois cumprir sozinho
esse percurso nas primeiras e nas últimas
horas do dia tem sido muito perigoso, devido
à violência a que todos estamos expostos,
inclusive assaltos, ao circular por vias e espaços públicos. Acrescente-se que – para o
trajeto em questão – não é concedido valor
extra para o transporte – que, nesse caso, não
existe. Vamos oferecer condições dignas aos
trabalhadores?
Conceição dos Santos, servidora técnica do
Campus São Paulo

Pedido de ronda
Devido ao grande número de trabalhadores que permanecem em atividade após o
expediente normal de trabalho, cobramos
mais segurança na região que compreende
as ruas Pedro de Toledo e Borges Lagoa, no
período após as 20 horas. Constatamos que
muitos têm sido assaltados no percurso até
o metrô.
Conceição dos Santos, servidora técnica do
Campus São Paulo

Fala comunidade:

15

Junho/agosto

Trinta horas
Teremos as 30 horas na Unifesp quando
os dirigentes reconhecerem o papel fundamental dos servidores, que ao longo dos anos
vêm contribuindo para o crescimento da instituição, e quando os próprios servidores se
organizarem e lutarem pela implementação
imediata dessa medida.
Carlos Eduardo Azarias, servidor técnico
do HSP / Campus São Paulo

entrementes

Data: 10/06/2013
Horário: 8h às 17h
Local: Anfiteatro Leitão da Cunha
Ônibus da Unifesp em desuso

End.: Botucatu, 740 - Vila Clementino
Crédito: 1 (15h), oferecido pela EPM-UNIFESP

Infraestrutura no Campus
Diadema
Sou discente do curso de Licenciatura
Plena em Ciências, do Campus Diadema,
e quero expor alguns problemas que prejudicam o desenvolvimento das atividades
acadêmicas nesta comunidade universitária.
O Campus é constituído por cinco
unidades, e quatro delas funcionam em
condições precárias, pois não possuem
refeitório, água potável em bebedouros
ou acondicionada em galões, restaurante
universitário (RU), salas de estudos, equipamentos de ar-condicionado, bibliotecas
com quantidade necessária de exemplares
para todos os alunos, área de convivência,
infraestrutura adequada para tecnologia da
informação (TI) e recursos de acessibilidade.
Estas constituem uma pequena parcela de
nossas queixas. Então, diante dessa realidade
desmotivadora, André Rodrigo da Silva, meu
colega de Licenciatura Plena em Ciências,
e eu resolvemos criar a página Diário de
Unifesp – Campus Diadema no Facebook
(www.facebook.com/DiarioDeUnifespCampusDiadema), como forma de disseminar a
nossa indignação.
Concluindo, estudar não é um produto
que se obtém quando são oferecidas condições mínimas ao aluno; é um processo que
envolve bem-estar, criatividade e dignidade.
Sem um destes elementos, o ensino e a aprendizagem são comprometidos. Se a Unifesp
busca excelência, precisa melhorar as condições para que tal objetivo seja alcançado.
Rodrigo de Oliveira Carvalho, aluno de
Licenciatura Plena em Ciências, do Campus Diadema

Este é um espaço reservado para a
publicação de sugestões, críticas e
elogios da comunidade Unifesp. Colabore, escrevendo para
comunidade@unifesp.br com seus dados de identificação.

Implantação de semáforo
de pedestres na rua Sena
Madureira, próximo ao
prédio da Reitoria

Inscrição: http://dpdphp.epm.br/acad/
siex/index.htm

Solicitamos a intercessão junto à prefeitura do município de São Paulo no sentido
de implantar um semáforo de pedestres nas
proximidades do prédio da Reitoria. Para
chegar ao Campus São Paulo, servidores e
alunos realizam o trajeto a pé, uma vez que
não há transporte público regular entre os
dois polos. Salientamos que a calçada do
lado esquerdo da rua Sena Madureira até o
semáforo mais próximo, localizado na rua
dos Otonis, está intransitável e com muitos
obstáculos.
Considerando-se que – na extensão
aproximada de 400 metros da Reitoria – não
há faixa de pedestre, semáforo ou passarela
que permita a transposição das seis pistas
e que as ações individuais dessa natureza
comportam alto risco de atropelamentos,
reiteramos a necessidade e urgência de instalação do referido dispositivo luminoso, que
possibilitará o acesso ao lado oposto da rua.
Rosa Malena Bergamo Sotero, servidora
técnica do prédio da Reitoria

Vagas: 120

Problemas na Secretaria
de Pós-Graduação do
Campus Diadema
O desempenho da Secretaria de Pós-Graduação do Campus Diadema, no que se
refere à comunicação e ao atendimento, tem
provocado insatisfação nos alunos dos programas de pós-graduação. Temos problemas
recorrentes como extravio de documentos,
impedimento ou restrição no acesso à secretaria, informações incorretas, incompletas ou
incoerentes e má consultoria. Tudo isso nos
levou a criar um questionário para unir as
reclamações e tentar alguma solução perante
a Câmara de Pós-Graduação. O endereço
eletrônico para acesso ao questionário é:
https://docs.google.com/forms/d/1o2W8F
5GzuvMBQzvGAKRIyPwJ5ZzPA9Yhwnincfs1_zo/viewform
Carina Ulian, mestranda em Ecologia e
Evolução, do Campus Diadema

Público-alvo: docentes, estudantes de
graduação e pós-graduação da EPM-UNIFESP

• SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS DA EPM
Em 2013, a Escola Paulista de Medicina
completa 80 anos de vida. Uma longa
história, marcada pelo empenho daqueles
que trabalharam pela instituição com
competência e força de vontade.
Data: 14/06/2013
Horário: 10h
Local: Anfiteatro Marcos Lindenberg
End.: Rua Botucatu, 862 - 2º andar - Vila
Clementino
http://www.epm.br/80anos/

• Seminário ANIMAIS E ESPIRITUALIDADE
O objetivo deste evento, voltado à comunidade Unifesp e público em geral,
é o estudo do resgate da saúde pela espiritualidade, humanizando a interação
médico-paciente.
Data: 19/06/2013
Horário: 18h30 às 20h30
Local: Anfiteatro Jandira Masur
Palestrante: Dra. Irvênia Prada
Público-alvo: interessados em geral
End.: Rua Botucatu, 862 - Vila Clementino
Inscrições gratuitas no local
Carga teórica: 2 horas
Vagas: 120
Informações: (11) 3385-4203
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Do atletismo ao magistério: a corrida
de um brasileiro pelo estudo

Quando se formou, em 1979, decidiu inscrever-se
no mestrado da EPM e tornou-se o primeiro funcionário a frequentar o curso. Para isso, precisou pegar as
assinaturas de três médicos: Oswaldo Ramos, Costabile
Gallucci e Octávio Ribeiro Ratto.
Durante esse período, foi convidado por dois professores, Paulo Enéas Galvão e Jacob Tarasantchi, para
lecionar Fisiologia nos cursos de graduação da EPM:
Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Ortóptica e
Fonoaudiologia. “Eu não deixava ninguém montar
as aulas. Passei a fazer tudo”.
Como professor, Edgar foi bem-aceito por
todos, mas passou por algumas situações difíceis.
Certa ocasião, estava escrevendo na lousa e uma
aluna perguntou quem era o professor que comandaria
a aula. Ele respondeu que não sabia. Quando a aluna
percebeu que era ele, ficou constrangida. “Ela não sabia
onde enfiar a cara”.
O trabalho de Edgar não cessou com sua aposentadoria em 1993. No ano seguinte, a Unifesp fundou o
Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte
(CEMAFE), e ele foi novamente chamado para ministrar aulas nessa unidade, onde permaneceu até 2009.
Em 2010, transferiu-se para a Comissão de Resíduos,
da qual participa até hoje.

Sílvia Simões

Dedicação. Essa é a palavra que melhor descreve o
biomédico e professor da Unifesp, Edgar Freire. Assim
que entrei na sala onde funciona a Comissão de Resíduos, fui recebida por um senhor negro, alto, cabelos e
bigode brancos e bem aparados, sorriso discreto, mas
de grande expressividade. Vestindo seu traje usual,
terno e gravata, recebeu-me com todo o material
muito bem organizado que documentava sua história.
Eram diplomas, jornais, livros e um exemplar de sua
dissertação de mestrado, que me mostrou com muito
orgulho, perpassando todas as suas conquistas na vida,
na profissão e no esporte, ao longo de seus 82 anos.
O professor, ou apenas Edgar, como gosta de ser
chamado por não ter nascido com nenhum título, veio
ao mundo em 19 de janeiro de 1931 em uma família
grande. Eles eram oito irmãos. Seu pai era pedreiro.
Para ajudar a família, desde os nove anos entregava
as roupas que a mãe lavava para fora. Preferia ir caminhando. “Só na rua Augusta, que era mais longe, que
eu pegava o bonde”.
Com 14 anos, começou a trabalhar na linha de
produção de uma fábrica de bonecas, transferindo-se
depois para a Tapeçaria Universo. Permaneceu lá por
três meses e foi despedido. A partir daí, com 16 anos,
sua busca por emprego foi árdua e durou seis meses.
Até que um colega o indicou para ser faxineiro no
Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, em 1947. O jovem Edgar prestava muita atenção
na preparação das aulas práticas, mas em 1950 afastou-se da Escola para prestar o serviço militar. Em 1952,
voltou para a EPM como laboratorista. Nesse mesmo
ano foi promovido ao cargo de técnico de laboratório,
ficando sob sua responsabilidade a montagem das aulas
práticas com animais. “Eu fazia toda a preparação e o
médico só chegava lá...”.

De volta para o esporte

A superação no esporte

Uma matéria no jornal Gazeta Esportiva sobre o
recorde de Adhemar Ferreira da Silva no salto triplo,
em 1953, chamou a atenção de Edgar. No rodapé da
página, o jornal trazia a informação de que o São Paulo
Futebol Clube estava precisando de atletas. Ele nunca
tinha corrido, mas decidiu se apresentar. Fez a prova de
revezamento 4 X 400, com um par de tênis que havia
costurado. “Eu fui o último homem. Nunca tinha pego
aquele bastão na mão. Mas a nossa equipe venceu”.
Dias depois, foi chamado para conversar com o técnico, o alemão Dietrich Gerner. “Meu tênis arrebentou.
Então disse que estava com uma dorzinha na perna e
não dava para treinar. Mas ele, experiente, chamou o
roupeiro e mandou me dar tênis, agasalho, tudo. Aí
comecei a viver dentro do esporte”.
Em sua primeira Corrida Internacional de São Silvestre, em 1953, ficou em 22º lugar. No ano seguinte,
consagrou-se com o segundo lugar nessa prova. Viajou
muito, inclusive para os Jogos Pan-Americanos no
México, em 1955. Foi o primeiro brasileiro a correr os
5.000 m em tempo inferior a 15 minutos no Campeonato Brasileiro de Porto Alegre. “Eu era o homem mais
veloz naquela época”.
Chegou, entretanto, um momento em que Edgar
achou melhor parar com o esporte – era 1963. “Eu não
ganhava nada. Achei que deveria estudar”.
Ano 1 - número 1 - junho 2013

cavalos para avaliar se corriam dopados. Sua rotina
era muito árdua. “Eu trabalhava aqui na Universidade. Saía às 12h, entrava no Jóquei às 13h e ficava até
às 17h. Tomava o ônibus e ia à OSEC. Ficava lá até às
23h, chegava em casa mais ou menos meia-noite, ou
meia-noite e meia, e ia dar uma lida ainda na aula que
foi dada. Então ia dormir lá para 1h30 e levantava cedo
no dia seguinte”.

Do supletivo ao mestrado
Quando era técnico de laboratório da Fisiologia
e fazia praticamente todo o trabalho com as cobaias,
Edgar percebeu que queria ser como os professores.
“Eu quero ser doutor e vou estudar!”. Mas, como só
havia cursado o quarto ano primário, matriculou-se
no supletivo.
Com uma bolsa de estudos conseguiu fazer um
cursinho pré-vestibular. Inicialmente queria estudar
Odontologia, mas o primeiro curso de Biomedicina
tinha acabado de ser instalado e despertou o seu interesse. Foi na Organização Santamarense de Educação
e Cultura (OSEC), atual Unisa, que ele passou em primeira chamada aos 42 anos. Era casado e tinha dois
filhos, Francisco e Jumara. “Foi uma vitória”, lembra.
“E eu me formei sem repetir nenhum ano”.
Nessa época, Edgar também trabalhava no Jockey
Club de São Paulo, realizando exames de urina em

Em 1994 a Unifesp realizou um trabalho em parceria com as empresas Pão de Açúcar e TV Globo, para
mostrar que as pessoas com mais de 40 anos têm condições de praticar exercícios físicos. Então, com 63 anos,
Edgar foi convidado para participar desse projeto, pois
ficara mais de dez anos sem correr e seu peso alcançara
quase 80 kg. Apesar de ter engordado, os sistemas
cardiovascular e muscular estavam perfeitos. “O
duro foi perder peso e começar a treinar para
correr a minha primeira maratona, a de Nova
Iorque”. Dessa corrida participaram mais de 40
mil pessoas, e Edgar fez o percurso em 4h32min.
Hoje, o professor Edgar corre de segunda a quinta-feira, além de participar de provas nos fins de semana.
“Faço 10 mil metros em 1h10min”. Apesar dessa bela
marca, ele frisa que faz esporte por saúde e não para
vencer as provas.
Antes de encerrar a entrevista, perguntei se, com
uma rotina tão intensa, ele desfrutava das horas de
lazer. Ele me disse, com um largo sorriso: “Gosto
muito de brincar de bola com o meu neto, de música,
do samba brasileiro, do carnaval”.

“Não tem que ter cota”

A conversa com o professor Edgar não ficou
restrita a sua história. Conversamos sobre a educação superior no Brasil, em específico sobre as
cotas para negros, política em relação à qual ele
é contra. “O negro precisa saber que é necessário
estudar. Não tem que ter cota. Todos têm capacidade”. Ele ainda salienta que o negro deve brigar
com igualdade, porque tem condições. “Hoje há
vários funcionários que fazem mestrado. Eu tive
que colher assinaturas de três catedráticos da
Universidade”, afirma.“Encontrar barreira, você
vai encontrar. Agora, você não deve dar muita
bola não. É preciso seguir em frente”.

