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 O que um reitor deseja
 Ao concluirmos dois anos de mandato, atemo-nos 

a uma refl exão e um debate sobre o signifi cado de es-
tar à frente de uma universidade pública. É inevitável 
pensar na plataforma que nos propusemos a executar 
ao chegar ao cargo. Porém, mais do que isso, devemos 
pensar no signifi cado de um reitor, que deve ser muito 
mais do que um administrador.

Em um contexto em que a universidade pública 
volta a sofrer ataques, devido à entrada dos grandes 
lobbies empresariais do ensino privado, evidencia-se 
o quanto ainda estamos frágeis e pouco organizados 
como reitores e como instituições públicas de ensino.

Preocupa-nos também a imensa carga de atividades 
administrativas e burocráticas, que fazem hoje com 
que os reitores e reitoras busquem ser administradores 
ou “gestores” e que terminem tendo pouco espaço de 
atuação como líderes acadêmicos e políticos que repre-
sentam as universidades. A enorme carga de trabalho, 
as legislações cada vez mais complexas e confusas, além 
da falta de autonomia, prejudicam a margem de decisão 
e, principalmente, de ação. Em que pesem os mecanis-
mos de controle, sendo importantes para ajudar a atuar 
com a transparência que o setor público deve ter, esse 
ambiente também gera distorções e entraves muitas 
vezes intransponíveis. 

Diante da atual conjuntura de instabilidade or-
çamentária, em que há contenção de recursos e que 
obriga os dirigentes das universidades a fazer cortes 
dramáticos em seu funcionamento, verifi ca-se também 
o crescimento das situações de confl ito interno. De 
reitores, passamos a “gestores” e, com alguma sorte e 
habilidade política, a “mediadores” permanentes de 
tensões, que aumentam também em intensidade. Esse 
cenário produz um sentimento contínuo de remar 
contra a maré, mas que de fato se traduz na construção 
de um bem que será deixado para muitos.

O cenário mostra docentes e técnicos que se apre-

sentam, na maior parte do tempo, sobrecarregados e 
tensos. Aos reitores e suas equipes de pró-reitores e 
diretores, que recebem e representam toda a carga e a 
tensão institucional, o resultado é o adoecimento. Por 
sermos servidores públicos e ocupantes de um cargo 
que representa um conjunto e uma comunidade, en-
tendemos o nosso compromisso e atuamos de maneira 
integral. Porém, é preciso repensar tudo isso. 

Renovar os objetivos e as propostas que nos elege-
ram é necessário. Devemos nos renovar como líderes 
que representam um projeto e um programa de ação; 
devemos assumir o papel de reitores e não apenas de 
gestores. Devemos assumir o papel de intelectuais, de 
pensadores. E nossas universidades devem assumir o 
papel de destaque na sociedade, já que são formula-
doras, produtoras de conhecimento e formadoras de 
profi ssionais do mais alto nível não só para o mercado, 
mas para a sociedade brasileira. 

Para atingir esse objetivo, precisamos melhorar não 
só as condições de atuação e de trabalho, mas também 
as relações interpessoais, e agir com respeito e compre-
ensão das limitações que vivemos. Além de combater 
a violência, a opressão e a provocação, por mais que 
essa última seja um tentador subterfúgio. É preciso 
lembrar a nossa história e a nossa origem como local 
do saber e não da barbárie que graça solta na sociedade. 
Vivemos as questões que estão presentes na sociedade 
atual, porém com o desafi o maior de sermos o exemplo 
e a semente. Não é muito pedir condições dignas para 
a população e também para as nossas universidades. 
Afi nal, somos parte da educação de nosso país.
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Unifesp investe em práticas sustentáveis
Em concurso promovido pelo MEC, universidade fi ca em sétimo lugar entre instituições federais de ensino superior

José Luiz Guerra

A Unifesp obteve o sétimo lugar no Desafi o da 
Sustentabilidade, concurso promovido pelo Minis-
tério da Educação para reunir as melhores práticas 
sustentáveis geradas dentro das instituições federais 
de ensino superior. Uma das propostas encaminhadas 
pela universidade, que foi o menor consumo de água no 
espaço reservado à preparação das refeições (copa), foi 
incluída na coletânea das melhores ações de economia 
de água e energia. Além disso, a diretora do Departa-
mento de Gestão e Segurança Ambiental da Unifesp, 
Simone Miraglia, foi convidada para a elaboração do 
material selecionado.

O projeto foi inicialmente lançado em 18 de setem-
bro de 2014 em parceria com a Universidade Federal de 
Lavras, com o objetivo de identifi car, avaliar e selecio-
nar propostas inovadoras para a redução de custos nas 
referidas instituições, tendo como base a participação 
social, a sustentabilidade e a efi ciência no gasto público.

O concurso atual é subdividido em dois temas, 
denominados desafi os, assim descritos: como reduzir 
os gastos com o consumo de energia elétrica e como 
reduzir os gastos com o consumo de água – sempre no 
âmbito das unidades federais de ensino. Durante três 
meses a sociedade pôde apresentar suas ideias em redes 
sociais, bem como avaliar e aprimorar aquelas produ-
zidas por outros participantes mediante comentários, 

“curtidas” e “não curtidas” acerca dos temas propostos.
Nesse período, foram reunidas mais de 18 mil 

sugestões, sendo 9,6 mil no item de energia e 8,6 mil 
no de água, com um total aproximado de 1,6 milhão 
de comentários. Ao todo participaram mais de 13 mil 
usuários no Brasil e em outros 22 países. Todas as ins-
tituições federais de ensino, 63 universidades federais e 
40 unidades da Rede Federal de Educação Profi ssional, 
Científi ca e Tecnológica. 

Após o exame inicial feito por uma equipe de mo-
deradores, foram identifi cadas 1.428 propostas, das 
quais 787 referiam-se à energia e 641 à água, tendo 
por base critérios como o custo para implementação, 
sustentabilidade e redução de gastos. Posteriormente, 
foi criada uma comissão composta por técnicos do 
MEC e por professores, pesquisadores e especialistas 
das universidades e institutos federais, com experiência 
nas áreas de energia, recursos hídricos e sustentabili-
dade, a qual avaliou e classifi cou as ideias com base em 
critérios técnicos de viabilidade. Estas foram, então, 
selecionadas e organizadas em uma coletânea.

O resultado tornará disponível aos gestores de 
órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, 
bem como à sociedade em geral, ideias e boas práticas 
para a redução de gastos com o consumo de água e 
energia elétrica.
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Para conhecer melhor os  servidores 

A Unifesp realiza, até 31 de agosto, o seu 1º Censo 
de Servidores. A ação tem como objetivo identifi car 
onde estão e como trabalham os seus mais de cinco 
mil funcionários, para melhor promover o bem-estar 
no local de trabalho e corrigir eventuais desequilíbrios. 

O censo funcionará em duas fases: a primeira con-
siste no recadastramento dos servidores e avaliação do 
clima organizacional; a segunda terá entrevistas em 
grupos para o aprofundamento de informações. 

Cortes na Capes prejudicam 
programas de pós-graduação

Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni
Pró-reitora de Pós-Gwraduação e Pesquisa 

Após  longo período, decorrente do atraso na votação do orçamento da União e de cortes decididos 
pelo Ministério do Planejamento, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), embora tenha mantido 100% das bolsas, repassou às universidades apenas 25% dos recursos de 
apoio aos programas de pós-graduação (Proap/Proex), fi cando o restante “condicionado à disponibilidade 
orçamentária”. Esses recursos são essenciais para  aquisição de material de consumo, manutenção de equi-
pamentos, custeio de passagens e diárias para participações em trabalhos de campo, eventos científi cos 
e bancas de defesa de teses, entre outros. 

Além disso, foi anunciado o cancelamento do edital Pró-Equipamentos 2015, que permitiria a aquisição 
de equipamentos. No início de agosto, o prof. Carlos Nobre, presidente da Capes, afi rmou em reunião 
com coordenadores de programas que o corte global de orçamento da Capes havia sido de 7,67% e que 
a pós-graduação não seria prejudicada. 

Contudo, o Fórum de Pró-reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (Foprop) se manifestou claramente 
preocupado com o impacto dessas decisões (ver nota pública em http://www.foprop.org.br), que afetará 
negativamente o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), comprometendo “a abertura de novos cursos 
e a formação de recursos humanos para fazer frente às necessidades de desenvolvimento da sociedade 
brasileira”. 

Somam-se a isto as difi culdades fi nanceiras que as IES estão vivenciando, não permitindo que recursos 
orçamentários sejam redirecionados, de forma a garantir as ações da pós-graduação acima mencionadas. 
Termina a nota: “Ante o exposto, consideramos imprescindíveis a recomposição do orçamento de custeio 
da pós-graduação e a garantia de um cronograma de desembolso exequível para o exercício 2015, visan-
do à sustentabilidade da pós-graduação, notadamente reconhecida como um dos mais bem sucedidos 
projetos educacionais do país”.
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Diretores eleitos 
avaliam os desafi os 
de gestão 

Mayara Toni

No primeiro semestre de 2015, os campi São 
Paulo (Escolas Paulista de Medicina e de Enferma-
gem), Osasco (Escola Paulista de Política, Economia 
e Negócios) e Baixada Santista da Unifesp realizaram 
eleições para as respectivas diretorias, segundo um 
calendário e procedimentos deliberados pelo Conselho 
Universitário (Consu). O processo eleitoral obedeceu 
o critério de proporcionalidade previsto pelo antigo 
regimento. Foram eleitos Emília Inoue Sato – (EPM), 
Janine Schrimer (EPE), Sylvia Helena Batista (Baixada 
Santista) e Luciana Massaro Onusic (EPPEN). Instados 
por Entrementes, eles expõem, em seguida, os seus 
planos de gestão. 

Emília Inoue Sato – EPM
Na EPM, pela primeira vez na história da insti-

tuição, uma mulher está à frente da Diretoria. Emília 
Inoue Sato é médica pela EPM desde 1977, doutorada 
em Reumatologia pela Unifesp, e é professora titular do 
Departamento de Medicina. Em sua trajetória, Emília 
também passou pelo cargo de chefe do Departamento 
de Medicina entre os anos de 2005 e 2008. 

“Os grandes desafi os da atual gestão dizem res-
peito ao reduzido orçamento de custeio, que obrigou 
a redução de apoio às atividades de ensino e pesquisa 
da EPM. Além disso, o crônico subfi nanciamento da 
área da saúde, associado à alta do dólar, que impactou 
no custo de medicamentos e reagentes importados, e o 
atraso no repasse das verbas do Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários (Rehuf), 
levou à necessidade de suspender internações eletivas 
e culminou na greve dos residentes médicos do HSP/
HU/Unifesp. 

O corte de 47% de verbas de capital destinado 
ao MEC implica o adiamento de vários projetos de 
melhorias de infraestrutura em nossa unidade, que 
tem prédios antigos e inadequados às exigências de 
acessibilidade e de segurança. Também impede a imple-
mentação de projeto de novas construções, necessárias 
para a manutenção do bom nível de ensino, pesquisa 
e assistência.

Outro desafi o refere-se à implementação das refor-
mas curriculares, já em andamento nos vários cursos 
da EPM. Há necessidade de se adequar aos métodos de 
ensino para jovens de uma geração afeitos à era digital, 
e ao sempre crescente acúmulo de conhecimento da 
área, principalmente na área médica e de pesquisa da 
área da saúde. Deve haver uma mudança de paradigmas 

do ensino, com menor necessidade de se acumular 
conhecimentos  teóricos, que estão disponíveis em 
qualquer meio digital de busca de dados e priorizar o 
ensino de como aprender a aprender, que permitirá ao 
aluno ter a capacidade dedutiva e de busca de novos 
conhecimentos, para o resto de suas vidas profi ssionais. 

Um terceiro desafio é de tornar interessante a 
carreira docente. Em um período em que o salário de 
docente é pouco atrativo, é difícil atrair profi ssionais 
capacitados e com boa formação para seguir a carreira 
acadêmica. A existência de um parque tecnológico de 
ponta, possibilidade de realizar pesquisa aliada ao en-
sino e um ambiente de trabalho acolhedor e agradável 
seriam grandes atrativos e devemos unir esforços para 
que isso seja alcançado”.

Sylvia Helena Batista – Baixada Santista
Sylvia Helena Batista é psicóloga pela Universida-

de Federal do Pará e foi vice-chefe do Departamento 
de Saúde, Educação e Sociedade do Campus Baixada 
Santista da Unifesp. 

“As aprendizagens na gestão do campus, iniciada 
em abril de 2015, são múltiplas e desafi adoras. Os 
desafi os referem-se aos planos relacional, acadêmico e 
institucional. No plano relacional, o reconhecimento 
das diferenças, a necessidade de emponderamento dos 
espaços colegiados e coletivos, bem como a demanda 
por criação e sustentabilidade de momentos de dis-
cussão coletiva e criação de consensos em torno das 
questões centrais do campus.

Esses desafios imbricam-se aos que se fazem 
presentes no plano acadêmico: gerir um campus na 
perspectiva de um explícito compromisso com as 
atividades de ensino, extensão e pesquisa. E, ainda, os 
desafi os institucionais que abrangem as demandas de 
infraestrutura física, orçamento, marcos regulatórios 
(Regimento do Campus, dentre outros), bem como os 
âmbitos relativos às rotinas e fl uxos de procedimentos 
e processos.

O primeiro semestre de 2015, em decorrência da 
política fi scal do governo federal, trouxe impacto muito 
signifi cativo em relação às questões orçamentárias. Por 
outro lado, sublinho que em meio a esse momento de 
crise nacional, as medidas e estratégias assumidas pelo 
coletivo da Unifesp, envolvendo Reitoria, Pró-Reitorias 
e diretores de campi possibilitaram a aprendizagem 
colaborativa e articulada fundada no compromisso 
com a universidade pública, gratuita e de qualidade.

Os desafi os atuais parecem anunciar a necessidade 
de uma clara repactuação do Estatuto e do Regimento 
da Unifesp, e, como desdobramento, o Regimento 
do Campus. Mais do que um conjunto de regras, 
entendo-os como indicações institucionais de como a 
comunidade acredita que deve ser a divisão do poder 
na vida universitária – o desafi o da democratização de 
nossas estruturas. No plano institucional, o desafi o de 
constituir uma equipe de gestão nos campi, envolvendo 
outros partícipes do cotidiano das tomadas de decisão, 
de modo a não restringir apenas à direção.

Talvez um dos maiores desafi os da gestão acadêmica 
seja ‘aprender e investir na mudança sempre’. Abertura 
ao novo, não para tudo aceitar, mas, antes, para tudo e 
com todos analisar, refl etir, discutir, deliberar”.

Luciana Massaro Onusic – EPPEN
Luciana Massaro Onusic é a primeira diretora eleita 

da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 
(EPPEN). Luciana é graduada em Ciências Contábeis 
e doutora em Administração pela Universidade de São 
Paulo (USP).

“Podemos dizer que nosso primeiro desafi o, embo-
ra não necessariamente o mais importante, tem a ver 
com a continuidade do processo de instalação defi nitiva 
do campus. O campus tem quatro anos e apesar de este 
parecer um tempo razoável, temos que lembrar que o 
campus funcionou, em parte ainda funciona, com sua 
equipe incompleta, tanto em número de TAEs quanto 
de docentes. Por isso precisa-se defi nir, com mais 
estabilidade, os seus procedimentos internos, as suas 
instâncias pedagógicas, científi cas e administrativas, 
bem como completar o seu quadro de profi ssionais. 

Isso permitiria encarar, de forma mais direta, outro 
desafi o importante: o de a Direção Acadêmica deixar de 
ser uma instância ainda marcada por atribuições buro-
cráticas e voltadas a solucionar problemas emergenciais 
para se transformar em uma instância de articulação, 
de coordenação e elaboração de políticas estratégicas, 
voltadas a fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão 
na grande área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Isto é o principal desafi o para a Direção Acadêmica 
é conseguir ser efetivamente uma instância coordena-
dora das atividades acadêmicas, tendo como horizonte 
um campus que possua ‘unidade a partir da diversida-
de’. A diversidade deve ser o elemento de sinergia entre 
a criação de ideias, valores e conceitos e a capacidade 
de sua realização. Assim, o desafi o da Direção Acadê-
mica é se transformar em um núcleo articulador de 
profi ssionais criativos e conceituais, incentivando a 
produção, sistematização e difusão de conhecimentos 
socialmente signifi cativos e comprometidos; assim, os 
principais desafi os expressam-se em questões estrutu-
rais, pedagógicas e de visibilidade”.

Janine Schrimer – EPE
Janine Schrimer é graduada em Enfermagem e 

Obstetrícia pela Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul e possui doutorado 
em Enfermagem Materno-Infantil pela Unifesp. Atuou 
como professora titular do Departamento de Enferma-
gem em Saúde da Mulher e também integra o Conselho 
Gestor do HU-HSP, do qual é vice-presidente.

Não houve tempo hábil para a professora expor as 
suas refl exões no prazo defi nido para o fechamento 
do jornal. 
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Um debate necessário

Para o professor Ésper Cavalheiro, pró-reitor de Planejamento, 
a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional 
coloca questões cruciais sobre a identidade e a vocação da Unifesp

Carine Mota 

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), 
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) deve 
apresentar um Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI) para o quinquênio 2016-2020. O PDI deve 
definir a missão da universidade e as estratégias que 
serão adotadas para atingir suas metas e objetivos. Na 
Unifesp, a construção do plano, sob responsabilidade 
da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), já vem sen-
do conduzida por meio de um processo que ambiciona 
envolver o conjunto da comunidade (docentes, TAEs e 
estudantes), declara o pró-reitor Ésper Cavalheiro. O 
desafio maior, afirma, é estabelecer claramente o perfil 
e a identidade da Unifesp da forma que a comunidade 
quer construí-lo. Cavalheiro explica, em seguida, o 
que já foi realizado e quais serão os próximos passos e 
desafios na elaboração do PDI.
Como o PDI está sendo construído?

Em setembro de 2014, a Proplan deu início aos tra-
balhos relacionados à elaboração do PDI. Pró-reitores, 
diretores de campi e representantes de vários setores da 
Unifesp participaram da reunião de lançamento, onde 
foram apresentados os objetivos e as diretrizes que irão 
orientar a elaboração do plano. Após reuniões nos cam-
pi e com 90% do material em mãos, a equipe iniciou a 
segunda fase do programa, que inclui visitas aos campi 
e setores da Unifesp para informar e esclarecer sobre os 
procedimentos a serem seguidos. É importante o enga-
jamento de toda a comunidade para que esse novo PDI 
espelhe, o mais fielmente possível, o futuro que todos 
desejamos. A universidade tem que, continuamente, 
olhar para si mesma. O plano será revisto anualmente 
e, se possível, reavaliado a cada seis meses.
Em que medida o PDI contribui para a construção 
da identidade da Unifesp?

A identidade de uma instituição já deveria existir 
antes mesmo do PDI. No caso da Unifesp, é particu-
larmente interessante imaginarmos um momento de 
reflexão sobre o que aconteceu com uma universidade 
da área da saúde que tinha apenas um campus e passou 
a ter vários, ampliando para o ensino em diversas áreas 
do conhecimento. O quadro de funcionários e alunos 
aumentou muito e os campi já estão basicamente 
desenhados, talvez não da forma que imaginávamos, 
mas do jeito que possam sobreviver hoje. É um bom 
momento para criar uma nova identidade da Unifesp, 
com a construção do PDI. Os novos campi, que pas-
saram por esse período natural de amadurecimento, 
hoje contribuem para uma nova universidade, mas 
o que é ela? Nós sabemos que não há uma equidade 
entre os campi. Tem campus que o número de alunos é 

muito grande e nem sede própria tem. Queremos uma 
instituição que é desorganizada ou uma entidade que 
tem uma finalidade e posição clara em relação ao que 
ela se propõe? Temos que decidir como queremos que 
seja a identidade da Unifesp.
Quais serão os principais obstáculos para a implan-
tação desse plano?

Notamos uma fragmentação grande da universida-
de e esse é o primeiro obstáculo. Cada um dos campi 
parece uma entidade autônoma que não participa do 
todo. Um campus se especializou em humanidade, 
outro em ciências aplicadas, tecnologia, entre outros, 
e isso criou uma falsa divisão entre eles. Precisamos 
começar a ter um pensamento comum da Unifesp. Pen-
sar, por exemplo, como queremos estar em 2020? Ser a 
melhor universidade do Brasil? A pior? É nossa opção. 
Mas, na prática é mais complexo. Será que o destino de 
nossa universidade é realizar um sonho social? Será que 
vai ser uma universidade de alta intelectualidade, onde 
queremos ser líderes de assuntos mundiais? A nossa 
pesquisa é mais importante ou o aluno que é formado? 
Ou as duas coisas são importantes? Nós não temos uma 
definição. Muitos querem uma pós-graduação, mas 
para quê? Para formar o melhor ou mais um? Temos 
que fazer essas perguntas críticas. Esse é um trabalho 
de construção da comunidade, e é a Unifesp que tem 
que sair vitoriosa dessa análise.  

O segundo obstáculo é o fato de vivermos em uma 
sociedade pós-moderna. O olhar do mundo hoje é ime-
diatista: o que ganharei fazendo tal coisa? A sociedade 
moderna do começo do século passado tinha o bem 
comum ainda como um objetivo. Hoje o bem comum 
se perdeu. Houve a banalização do drama e do mal. 
Se na TV mostram um monte de criança morrendo, 
passou, muda de canal e pronto, assiste uma comédia. 
Os meios de comunicação, por meio das redes sociais, 
fazem com que hoje você desligue o que está vendo, e 
assim, ninguém mais te incomoda. Então, esse segun-
do problema é a questão da individualização, que é 
importante na evolução da sociedade, mas está muito 
arraigada na Unifesp. Não há o investimento no bem 
comum que é a universidade. Não é o prédio e sim o 
que ela leva para a sociedade.   

O terceiro é a forma pela qual se estabeleceu a 
divisão de poder institucional. Nós acreditamos que a 
universidade é igual a qualquer país do mundo, onde as 
pessoas votam para que um pai resolva os problemas. 
A universidade tem um objetivo técnico muito claro 
que é o de ajudar a resolver o problema educacional do 
país. Os cargos devem ser ocupados não por honra, mas 
pelo dever de se colocar a serviço de uma comunidade, 

que é o mais difícil. A universidade perpassa gerações, 
não é um partido que foi eleito em um momento, em 
que sai e entra outro. Ela tem que ter uma linha de 
conduta pela qual vai ser lembrada. A construção de 
respeitabilidade é longa e cada um tem que lembrar 
que é responsável pela construção dela. Um ambiente 
que gera e transmite conhecimento. É isso que fazemos 
e é muito. Gerar e passar conhecimento para uma 
faixa etária como a dos jovens é uma imensa respon-
sabilidade. O que faz o docente é muito mais do que 
repetir o que está no livro. É conduta, ética, geração de 
conhecimento, promover a visão ampla de diferentes 
linhas de raciocínio. Professor não é dono da verdade, 
é transmissor de conhecimento. 
Como está o andamento do plano?

Desde março de 2015 estamos fazendo uma leitura 
quinzenal de todo o material recebido. O que é coerente 
e o que não é. Fazemos brainstorm, uma técnica de 
trabalho em grupo que acho muito importante para o 
trabalho institucional e ajuda a iluminar as ideias. Os 
professores, técnicos e alunos que estão envolvidos 
abraçaram a causa com muita paixão, tanto os que estão 
há muito tempo na Unifesp quanto os que acabaram 
de ingressar. Alguns professores contribuem porque 
querem influenciar a metodologia de ensino, outros 
estão mais interessados em pesquisa, não importa 
o objetivo. Mesmo que os envolvidos sejam muito 
jovens na instituição, há um elo comum a todos os 
participantes. A universidade está tão grande que 
professores e alunos de todas as áreas, além de técnicos 
que eu nem conhecia falam coisas que me surpreen-
dem, com coerência, enriquecedoras. Como trabalho 
na área de cérebro, digo que muitos cérebros juntos é 
melhor do que um sozinho. Essas reuniões quinzenais 
seguirão até o fim do projeto. Formamos também uma 
pequena “comissão de redação”, a partir dessa maior, 
cujo objetivo é colocar no papel tudo o que discutimos 
e, assim, fazer com que os assuntos não se percam e 
sejam centralizados. A comissão ouve o que foi dito em 
todas as gravações, sintetiza e devolve ao grupo para 
debater o assunto. É um vai e volta de informações que 
rende muito. 
Quais as próximas ações das comissões?

Estão planejadas reuniões com os líderes institu-
cionais, Reitoria, diretores de campi, representações 
dos segmentos da universidade nas quais vamos dis-
cutir o que encontramos até agora. Em agosto, vamos 
organizar oficinas de trabalho, com a participação da 
comunidade, quando iremos discutir os temas que nós 
achamos que são centrais. Os grupos que participam 
das ações decidem o que vai ser repassado para o MEC.
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Saúde do trabalhador é prioridade
Antonio Carlos Zechinatti*

Com a fi nalidade principal de detectar precoce-
mente os agravos à saúde dos nossos trabalhadores, que 
podem ou não estar relacionados ao trabalho, o exame 
médico periódico possui caráter preventivo, além de 
permitir que seja traçado um perfi l epidemiológico dos 
trabalhadores da instituição.

O exame é destinado aos funcionários e servido-
res do complexo Unifesp e Hospital São Paulo (HSP/
HU/Unifesp) e é realizado no mês de aniversário do 
trabalhador. Devido à complexidade, em função da 
ampliação da Unifesp com a criação de outros campi, 
existem especifi cidades diferentes.

É muito importante o comparecimento dos ser-
vidores e funcionários, o que gradativamente vem 
aumentando no decorrer dos anos, porém ainda não 
se conseguiu realizar em todos os trabalhadores.

Como proceder
No Campus São Paulo, os trabalhadores devem 

comparecer ao Serviço Especializado em Saúde e Me-
dicina do Trabalho (SESMT), localizado na Rua Miras-
sol, nº 315, preferencialmente no período da manhã, 
entre 7h e 10h (devido ao horário para recebimento do 
material coletado no Laboratório Central), com jejum 
de aproximadamente 12 horas. Não há necessidade de 
agendamento prévio.

É importante ressaltar que a dinâmica difere nos 
outros campi da universidade, pois o servidor deve 
agendar o exame e se informar diretamente com o 
representante de Recursos Humanos (RH). Uma vez 
agendado, a equipe da Coordenadoria do SESMT 
se desloca até o campus para realização dos exames, 
exceto o Campus Baixada Santista, que já conta com 

um médico que realiza essas atividades no local. Em 
razão da estrutura do Campus São Paulo, também são 
atendidos servidores de outros campi, que preferem 
realizar os exames médicos periódicos nesse campus.

A segunda etapa consiste na análise laboratorial do 
material coletado e/ou dos exames complementares 
realizados, solicitados pela equipe médica. Quando 
são encontradas anormalidades nestes, o trabalhador 
é convocado por meio de comunicado, soli-
citando ao mesmo que deve retornar para 
orientação e conduta pela equipe médica.

Ainda persiste uma dificuldade 
quanto à realização dos exames labora-
toriais em alguns campi, que está sendo 
resolvida gradativamente dentro das 
possibilidades, uma vez que no Campus 
São Paulo os exames são realizados pelo 
próprio HSP/HU/Unifesp.

Protocolo básico
O Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento 
e Gestão, por meio do 
Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Ser-
vidor (SIASS), estabele-
ceu um protocolo básico 
de exames laboratoriais/
complementares para 
os servidores públicos 
federais, baseando-se 
principalmente na idade 
e sexo dos servidores. 

Editora FAP-Unifesp recomenda

Literacura 
Psicanálise como 
forma literária 

Fernanda Sofi o 

Onde começa a Li-
teratura e onde termina 
a Psicanálise? Como 
elas se imbricam? Essas 
perguntas percorrem o 
universo descortinado 
por Literacura, em que 
Fernanda Sofi o propõe, 

em encantador diálogo com Fabio Herrmann, pen-
sar a Psicanálise a partir de suas formas literárias. 
Ao procurar consolidar o espaço da Psicanálise no 
campo da Literatura, da interpretação, o livro apon-
ta como o método de uma e a qualidade estética de 
outra se combinam na obra de diversos autores, 
com destaque para a do criador do pensamento 
psicanalítico, Sigmund Freud. 

É a partir da análise de algumas “fi cções freu-
dianas” publicadas por Herrmann que este trabalho 
revela a importância da fi cção literária para a Psi-
canálise, apontando a possibilidade de dar forma a 
algumas de suas principais noções teóricas, como a 
construção da identidade e os conceitos de incons-
ciente e representação. 

As investigações da autora conduziram-na a 
um processo de experimentação que também é 
apresentado neste livro: o de converter aspectos 
de sua atuação clínica em ensaios literários. Nesse 
exercício de transformar em fi cção a escrita de sua 
prática profi ssional, Fernanda Sofi o mostra que a 
clínica é a chance de apanhar, pelas estórias, o lugar 
onde o sujeito se vê enovelado. O peso desse novelo 
(ou dessa novela) pode ser insuportável; a clínica, 
no entanto, tece uma rede de escutas e sentidos, 
andaime em que o sujeito pode se descobrir mais 
leve, não de todo solto, mas correndo solto nas 
malhas de palavras que o sustentam. Dessa cena 
nasce um sujeito outro, mais ágil, pronto para criar 
sua história: literacura.

Catálogo de 
lançamentos 
de 2015

O catálogo de 
lançamentos de 2015 
da editora FAP-Uni-
fesp está disponível 
no link http://www.
unifesp.br/images/
DCI/CatalogoFapU-
nifesp2015.pdf. De 
maneira a facilitar 
a consulta, os livros 
estão agrupados por 

áreas do conhecimento. No entanto, o leitor 
perceberá que diversas obras, se não a maior 
parte delas, situam-se no encontro dessas mesmas 
áreas, evidenciando um olhar mais complexo ao 
considerar as questões de interesse atual. Assim, 
a interdisciplinaridade é traço constante nas pu-
blicações da editora.

é convocado por meio de comunicado, soli-
citando ao mesmo que deve retornar para 
orientação e conduta pela equipe médica.

Ainda persiste uma dificuldade 
quanto à realização dos exames labora-
toriais em alguns campi, que está sendo 
resolvida gradativamente dentro das 
possibilidades, uma vez que no Campus 
São Paulo os exames são realizados pelo 
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Informe-se
Mais informações podem 
ser obtidas com a 
equipe da Coordenadoria 
do SESMT pelo e-mail 
sesmt@unifesp.br ou 
pelos telefones (11) 
5576-4842 / 5575-4459.

Além disso, foram acrescentados outros exames refe-
rentes aos riscos ocupacionais inerentes ao cargo e ao 
local de trabalho, específi cos da instituição.

Uma vez realizadas todas as etapas, o atestado de 
saúde ocupacional é emitido e encaminhado ao De-
partamento de Recursos Humanos, com cópia para o 
trabalhador. Vale ressaltar que o servidor tem a opção 
de recusar-se a fazer o exame, sendo disponibilizado 

um termo para assinatura, que pode ser solici-
tado ao RH.

*É coordenador de Segurança, Medicina 
do Trabalho e Perícia Médica da Unifesp 
e presidente do Conselho de Ensino, 
Titulação e Certifi cação da Associação 
Brasileira de Medicina Legal e Perícias 

Médicas
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Greve das federais questiona Pátria Educadora
Movimento conquista a adesão da maioria das IFES, em defesa do ensino público e gratuito 

Da Redação
Colaborou João Gabriel

Pátria Educadora, o lema 
adotado pelo governo federal como 
uma espécie de norte para orientar 
suas políticas públicas, vigorou 
por quatro meses até que, em 22 
de maio, após muita especulação, 
o Planalto anunciou o chamado 
ajuste fiscal, um corte de R$ 69,9 
bilhões no orçamento da União. 
Isso significou uma diminuição de 
mais de R$ 9,4 bilhões nas verbas 
destinadas ao MEC (terceiro órgão 
mais afetado, atrás apenas dos Ministérios da Saúde 
e das Cidades, com reduções de R$11,77 e R$ 17,23 
bilhões, respectivamente). Como consequência, alguns 
dias depois, 48 das 63 universidades federais já estavam 
em greve, segundo o Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e a 
Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil (Fasubra).

O movimento, cuja gota d’água foi o corte de 
recursos, tem raízes mais profundas e luta contra a 
tendência à privatização do ensino no Brasil, além de 
incluir no conjunto de demandas melhores salários e 
condições de trabalho.  “O governo restringiu as 
reivindicações à questão salarial, desprezando 
a amplitude da pauta dos servidores públicos 
federais”, avalia a direção do Andes-SN, em 
nota divulgada em 27 de junho, um dia antes 
de a greve completar um mês.

Para Raul Hernández, presidente da 
Associação dos Docentes da Unifesp 
(Adunifesp), “o governo se perde em 
respostas contraditórias que não dialogam 
com a pauta de reivindicações dos 
docentes”. Ainda segundo Hernández, o 
MEC não cumpre o papel de interlocutor 
e transfere sua responsabilidade para 
reitorias ou outros órgãos do Estado, como 
o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão.

Paulo Rizzo, presidente do Andes-
SN, esclarece que o principal eixo de 
reivindicação da greve – a defesa do caráter 
público da educação – tem como base o 
artigo 207 da própria Constituição, em 
cujo caput se lê: “As universidades gozam de 
autonomia didático-científi ca, administrativa e 
de gestão fi nanceira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”. Para ele, a autonomia 
pressupõe o fi nanciamento público da universidade 
e deixa de existir “se a instituição passa a depender 
de outras fontes”, o que também ocorre com 
os eixos que dependem do mesmo tipo de 
investimento. 

Apesar disso, segundo Rizzo, o governo 
federal e o Congresso são os principais obstáculos 
à implementação dos princípios constitucionais. 

O ajuste, se foi uma 
medida do governo, 
teve apoio maciço 
de  g rande  p ar te 
d o  C o n g r e s s o , 
principalmente de 
seus setores mais 
conservadores, e 
não foi motivado – 
diz o presidente do 
Andes-SN – pela 
falta de verbas, mas 

sim pelo fato de o Brasil ser 
um dos países que mais generosamente remunera o 
capital fi nanceiro, com juros altíssimos: quase 50% do 
orçamento federal é destinado ao pagamento da dívida 
pública, segundo a especialista em administração 
tributária Maria Lucia Fattorelli, coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida.

“É por causa da dívida que há o corte de R$ 9,4 
bilhões no MEC”, e não porque faltam recursos, explica 
Rizzo. O professor Hernández ainda lembra outro 
obstáculo – mais sutil, porém igualmente preocupante: 
a falta de união entre os próprios docentes, que fragiliza 
o movimento como um todo. Segundo ele, existe “um 
egoísmo fi siológico, que não lhes permite ver com 

clareza as difi culdades e problemas que afetam o seu 
próprio trabalho”.

Por outro lado, verifi ca-se que a situação 
dos docentes está cada vez mais precária, 

dado o “sucateamento” da educação – 
que, segundo Rizzo, começa com o 

desmantelamento da educação básica 
–, e a contrapartida desse processo 
é a privatização do ensino público. 
Por exemplo: recentemente a 
Universidade Anhanguera 
fundiu-se com o grupo Kroton, 
causando a demissão em 
massa de mestres e doutores. 
Programas governamentais 
como o Prouni e o Fies, 
na opinião de Rizzo, 
também alimentam a 
lógica mercantil do ensino, pois 
são, na verdade, mecanismos 
de transferência do dinheiro 
público para o setor privado.  

“A parceria público-privada, 
no caso de políticas públicas, não 
resolve os problemas da oferta 
e principalmente da qualidade 
do serviço prestado, uma vez 

que se baseia na junção entre 
subsídio público e lucro pri-

vado, constituindo-se na 
privatização do público”, diz 
Rizzo. E continua: “A polí-
tica pública de educação, 
como outras, passou a ser 
pulverizada em programas”, 

acrescentando aos exemplos 

anteriores o do Pronatec, um programa de caráter 
técnico, que foi priorizado em detrimento da formação 
em diferentes níveis educacionais.

Roberto Leher, reitor eleito da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista dada à revista 
digital Correio da Cidadania, questiona: “É razoável que 
o Estado socorra instituições privadas em detrimento 
do acesso à educação pública e gratuita?” O presidente 
do Andes-SN vê com bons olhos a chegada de Leher 
à Reitoria da UFRJ, assim como a de Soraya Smaili 
à frente da Universidade Federal de São Paulo, pois 
ambos são fi guras que “se assumem efetivamente como 
reitores e não como representantes do governo”.

As greves, nesse contexto geral, são uma tentativa 
de resposta à crescente ofensiva do capital privado no 
setor do ensino. Hoje, 71,4% das matrículas no ensino 
superior correspondem às instituições privadas (Inep, 
2014). O problema, do ponto de vista das entidades que 
representam os professores e servidores das federais, 
é formular estratégias capazes de oferecer alternativas 
que preservem o ensino público e gratuito, ao mesmo 
tempo que assegurem a formação do ser humano com 
base em valores humanísticos.

“Somente o povo brasileiro tem o poder de 
recuperar, defender e ampliar 

a educação 
pública”, diz Hernández. “Trata-se 
de uma luta que exige o envolvimento de setores sociais 
para além da comunidade acadêmica”, afi rma Rizzo. 
Segundo Paulo Freire, “se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
muda”. Mas, quando fi nanciada pelo capital, a educação 
elege como prioridade as determinações do próprio 
capital. Esse é o grande dilema do projeto de educação 
que foi adotado pela chamada Pátria Educadora.

A redação do jornal Entrementes procurou, ainda, 
o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal 
de São Paulo (Sintunifesp) para que um de seus 
representantes concedesse entrevista sobre o assunto 
e foi informada de que essa demanda deveria ser 
submetida à deliberação de uma assembleia. Como a 
entidade vem realizando várias atividades, não houve 
tempo hábil para a análise e atendimento do pedido. 

Por outro lado, verifi ca-se que a situação 
dos docentes está cada vez mais precária, 

dado o “sucateamento” da educação – 
que, segundo Rizzo, começa com o 
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massa de mestres e doutores. 
Programas governamentais 
como o Prouni e o Fies, 
na opinião de Rizzo, 
também alimentam a 
lógica mercantil do ensino, pois 
são, na verdade, mecanismos 
de transferência do dinheiro 
público para o setor privado.  

no caso de políticas públicas, não 
resolve os problemas da oferta 
e principalmente da qualidade 
do serviço prestado, uma vez 

que se baseia na junção entre 

sim pelo fato de o Brasil ser 

O ajuste, se foi uma 
medida do governo, 
teve apoio maciço 
de  g rande  p ar te 
d o  C o n g r e s s o , 
principalmente de 
seus setores mais 
conservadores, e 
não foi motivado – 
diz o presidente do 
Andes-SN – pela 
diz o presidente do 
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I Congresso integra as atividades da Unifesp
Pela primeira vez, universidade reúne as áreas acadêmicas e culturais da graduação, pós-graduação e extensão

José Luiz Guerra e Valquíria Carnaúba

Realizado de 8 a 11 de junho, o I Congresso Acadê-
mico pode ser considerado um marco à Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Foi a primeira vez 
que a instituição reuniu em um só evento as ativida-
des acadêmicas e culturais das áreas de graduação, 
pós-graduação e extensão, agregando diversas ações 
realizadas há anos - a exemplo do XXIII Congresso de 
Iniciação Científi ca (PIBIC) e do VI Fórum Integrador 
de Pesquisadores (FIP). 

Com a temática Quebrando Paradigmas no Ensi-
no Superior: Limites e Possibilidade da Integração, o 
congresso abriu espaço para que mais de quatro mil 
estudantes trouxessem apresentações orais e pôsteres 
referentes a pesquisas oriundas de programas e projetos 
institucionais. 

Em face dos mais de 1.200 trabalhos confi rmados 
para exposição ao longo dos quatro dias de evento, a 
pró-reitora de graduação, Maria Angélica Minhoto, 
comemorou a adesão durante a cerimônia de abertura. 
“A título de comparação, lembro-me que no I Con-
gresso de Iniciação Científi ca da Unifesp, que ocorreu 
há mais de 20 anos, foram apresentados 96 trabalhos”, 
lembrou ela. 

O encerramento da conferência foi marcado pela 
palestra de Renato Dagnino, professor do Departamen-
to de Política Científi ca e Tecnológica da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), sobre qualidade 
e relevância da universidade no contexto dos cortes 
orçamentários que atingem a educação brasileira.

Semana de debates

9 de junho: Internacionalização 
do Ensino Superior

Na quarta-feira a Universidade de São Paulo (USP) 
e a Universidade Federal do ABC (UFABC) apresen-
taram suas experiências na área. Raul Machado Neto, 

presidente da Agência USP de Cooperação Acadê-
mica Nacional e Internacional (Aucani), falou sobre 
a atuação de sua universidade na área de Relações 
Internacionais e os objetivos por trás dela. “Queremos 
internacionalizar o ambiente acadêmico”, afi rma Neto.

De acordo com o presidente, a USP possui 1.052 
acordos de cooperação fi rmados com 741 instituições 
espalhadas por 72 países, com 2.881 alunos enviados 
ao exterior e 1.065 estrangeiros estudando na univer-
sidade. Por meio do programa Ciência sem Fronteiras, 
mais de 4 mil estudantes já foram contemplados com 
as bolsas. A instituição adotou medidas como aulas 
de inglês para interessados em viajar ao exterior e sis-
tematização da tramitação dos acordos, com o intuito 
de acelerar os processos, além de possuir acordos tri-
laterais com universidades estadunidenses, europeias 
e latino-americanas. 

Representando a UFABC, o coordenador da As-
sessoria de Relações Internacionais, Carlos Kamienski, 
afi rmou que a internacionalização é prioridade da 
instituição, fala ilustrada por fatos e números, citando 
também que o atual reitor da instituição, Klaus Capelle, 
é alemão. A universidade, que possui 13% de docentes 
estrangeiros e 1% de alunos vindos do exterior, come-
mora este ano a bolsa de número mil no programa 
Ciência sem Fronteiras. 

A debatedora, Miriam Jasiulionis, secretária de 
Relações Internacionais da Unifesp, pontuou a inter-
nacionalização como um desafi o à academia. 

10 de junho: Educação, Susten-
tabilidade e Crise Hídrica

Na quarta-feira, o palestrante Marcos Sorrentino, 
docente do Departamento de Ciências Florestais da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/
USP), afi rmou que o país não passa por uma crise 
hídrica, mas sim por uma crise ambiental. Segundo 
ele, a mercantilização da água é o principal exemplo 
da escassez desse recurso. 

No último dia do congresso o coordenador da Fapesp, 
Lúcio Angnes, destacou a necessidade de respaldo para 
o fomento à pesquisa no Brasil

A reitora Soraya Smaili abre o I Congresso, com a presença do secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
do MCT Armando Milioni e da presidente da SBPC Helena Nader Fo
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O professor Renato Dagnino 
refl etiu sobre a relevância da universidade pública 
e os refl exos dos cortes orçamentários
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Sorrentino explanou sobre a crise ambiental apon-
tando dois fatores manifestados atualmente: a veloci-
dade com a qual as informações se alastram e a descon-
fi ança cotidiana da população na solução do problema. 
O palestrante atribuiu à universidade a responsabilidade 
de instruiu a sociedade a falar sobre o tema.

Já a debatedora Luciana Ferreira da Silva, docente 
do bacharelado em Ciência e Tecnologia do Campus 
São José dos Campos da Unifesp, percebeu o colapso 
hídrico bastante explorado pela mídia. “Estamos em 
uma época de grandes transformações e precisamos 
de instrumentos pedagógicos para enfrentar a crise”.

“Enquanto a universidade não desenhar para a 
população, caminharemos em sentido contrário.” A 
fala do moderador da palestra e docente do curso de 
Ciências Ambientais do Campus Diadema da Uni-
fesp, Zysman Neiman, denotou a noção de que seria 
necessário diminuir o gargalo ambiental e, para isso, 
o ser humano deveria reduzir o consumo de recursos 
não renováveis e parar de intervir no meio ambiente. 

11 de junho - Propriedade inte-
lectual

Quinta-feira foi dia de abordar propriedade intelec-
tual e suas principais implicações. Quem abriu o debate 
foi o prof. Lúcio Angnes, coordenador da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

Segundo Angnes, o número de artigos científi cos 
provenientes do Brasil era de cerca de 2.000 em 1990, 
número que saltou para mais de 30 mil (Fapesp, 2013). 
“O Estado de São Paulo, por sua vez, é responsável 
por aproximadamente 50% de toda ciência praticada 
no país”.

Ele lembrou que tanto o artigo 218 da Constituição 
Federal quanto o artigo 271 da Constituição Estadual 
preveem o incentivo ao desenvolvimento científi co, 
à pesquisa, à capacitação científi ca e tecnológica e à 
inovação, e que tanto o Programa de Inovação em 
Pequenas Empresas (PIPE) quanto a Fapesp têm res-
paldo estadual para apoiar as pequenas empresas que 
buscam inovação.

Henrique Parra, professor do curso de Ciências So-
ciais da Unifesp - Campus Guarulhos, expôs dinâmicas 
e iniciativas da ciência cidadã, baseada na participação 
voluntária de pessoas que geram e analisam dados, 
partilham conhecimento, discutem e apresentam resul-
tados. Public Lab, Garoa Hacker Club, Smart Citizen, 
Portal Ciência Aberta, Info Amazônia e Código Urbano 
foram alguns dos exemplos citados.

Jair Chagas, diretor do Núcleo de Inovação Tecno-
lógica (NIT/Unifesp), ponderou a discussão questio-

nando a política de inovação adotada pelas agências de 
apoio, os marcos legais que permitem a interação das 
universidades com as empresas e a participação dos 
professores em processos em que eles serão benefi ci-
ários de patentes, a grande infl uência do Protocolo de 
Kyoto na atualidade, o acesso difi cultado ao patrimônio 
genético após o marco legal da biodiversidade e os ris-
cos dos sites Open Access para tecnologias biológicas, 
que muitas vezes podem ameaçar a segurança nacional. 
“Qualquer pessoa que domine a Biologia pode pedir 
para sintetizar o genoma do Ebola”, comenta.

Cultura e ofi cinas 

O congresso acadêmico contou pela primeira 
vez com uma vasta programação cultural. 

A ONG Doutores da Alegria, que qualifi ca a 
experiência de internação em hospitais por meio 
da visita contínua de palhaços profi ssionais, sur-
preendeu a plateia no primeiro dia do evento com 
uma apresentação descontraída e que deu o tom 
das atividades culturais da semana.

A noite seguinte foi de performance do 
Coral da Unifesp, com o espetáculo O Grande 
Circo Místico, sob direção musical e regência do 
maestro Eduardo Fernandes, e de debate acerca 
do fi lme Uma História de Amor e Fúria (2013) - 
realizado na Cinemateca Brasileira em parceria 
com a Unifesp.

Intercalando os principais temas levantados 
nos quatro dias do congresso, o Palco Aberto 
abriu espaço no teatro Marcos Lindenberg para 
apresentações multiculturais cujas inscrições fo-
ram abertas para toda a comunidade universitária.  
Cada uma das apresentações artísticas, de duração 
máxima de 10 minutos, envolvia as práticas de-
nominadas “artes da cena” (música, dança, teatro, 
performance, circo, poesia, etc).

Merecem destaque também as oficinas, a 
exemplo da Escrita Científi ca, a de fotografi a 
Pimenta nos Olhos não é Refresco, a de troca de 
experiências sobre mobilidade internacional na 
Unifesp e a Sustentabilidade na Gestão Hídrica.
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Amanda Godoy integra o Coral da Unifesp, que se apresentou na Cinemateca 
com o espetáculo O Grande Circo Místico

I Congresso da Unifesp 
em números

3.600   inscrições

1.500   pessoas     
            participações diárias

1.560   trabalhos expostos

   783   apresentações orais 

   777   pôsteres
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Marcela Franzoni

Depoimentos
 

 
Marcela Franzoni, Relações Inter-
nacionais,  4º ano – Campus Osasco

“O projeto tem por objetivo analisar a Política de 
Defesa brasileira nos últimos doze anos, de forma a 
apontar desafios e perspectivas a partir de três nortea-
dores: dinâmicas internas, a indústria de defesa brasilei-
ra e as implicações ao entorno regional sul-americano. 
Busquei levantar questões como projetos estratégicos, 
as parcerias que o país tem feito, que tipo de institui-
ções regionais o país está fomentando para aumentar a 
confiança no continente, o que tem mais possibilidade 
de investimento, além do contingenciamento de gastos 
e os desafios para os investimentos na área”. 

Cynthia Carvalho, 4º ano de Peda-
gogia – Campus Guarulhos

“Ano passado, participei pela primeira vez do 
simpósio como participante do Pibid. Acho que todo 
trabalho deveria ser disponibilizado para que as pessoas 
tenham acesso ao conhecimento e também opinem. 
A associação da teoria adquirida na universidade ao 
conhecimento prático (possível graças ao Pibid) traz 
novos questionamentos, estimulando a pesquisa. Con-
siderando isso, pretendo seguir carreira acadêmica”.

Gabriel Francisco Lorençon Ribeiro 
Bernardes, Bacharelado em Ciência 
da Computação, 4º ano – Campus 
São José dos Campos

“Essa é a primeira vez que me apresento. Acho 
importante que, em pelo menos uma ocasião durante 
o curso, o estudante mostre algo em um congresso. O 
meu pôster expõe um resumo de duas palestras a que 
assisti, cujos temas (aparentemente desconexos) são Re-
alidade Aumentada e Interação Humano-Computador. 
Certamente farei mestrado e doutorado, mas ainda 
estou dividido entre ingressar no mercado de trabalho 
e seguir a área acadêmica”.

Gisela Rodrigues da Silva Sasso, 
Biologia Estrutural e Funcional 
(Doutorado) – Campus São Paulo

“A incorporação do Fórum Integrador de Pesqui-
sadores ao congresso acadêmico foi excelente. Como 
não é necessário pagar para participar deste congresso, 
a oportunidade é vantajosa, além de ser um passo a 
mais para amadurecer seu trabalho e a desenvoltura. Na 
minha opinião, as apresentações dos trabalhos dos pós-
-graduandos podem estimular os alunos da graduação. 
Já fui graduanda, fiz especialização, mestrado, estou no 
doutorado, e sempre que começava algo me espelhava 
nos trabalhos dos doutorandos. Servir como estímulo 
para quem está começando é maravilhoso”.

Isabela da Fonseca Lima, Enferma-
gem, 4º ano – Campus São Paulo

“É a primeira vez que participo como pes-
quisadora a nível de iniciação científica. A experiência 
é bem diferente da que a gente vivencia em sala de 
aula. Meu trabalho aborda o significado que os pais 
atribuem à alimentação dos seus filhos. Constatamos 
que o consumo de açúcar é cada vez maior nas famí-
lias brasileiras, ao passo que o de hortaliças e legumes 
fica muito abaixo da quantidade ideal. A pesquisa foi 
realizada na Escola Paulistinha de Educação e os parti-
cipantes, considerando que os bons hábitos alimentares 
devem ser desenvolvidos nos primeiros cinco anos de 
vida, foram seis pais de crianças entre seis e 10 anos de 
idade, alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental”.

 Isadora Dumbá, Educação Física, 
4º ano – Campus Baixada Santista

Participo pelo segundo ano consecutivo do 
mesmo roteiro - Programa de Exercício Físico Modera-
do para Diabéticos e Hipertensos. Por significar a nossa 
iniciação na carreira científica, considero de extrema 
importância. Nosso curso é em período integral e, 
não tendo disponibilidade para estágios, o projeto é a 
oportunidade que temos de fazer periodizações com 
a população da baixada santista e colocar em prática 
o que aprendemos. Conheci o orientador por meio do 
módulo de diabetes. Ele monta grupos de estudo sobre 
a matéria para adquirirmos conhecimento e aplicá-lo 
quando necessário. Portanto, o incentivo é grande”.

Patricia Bambam, Licenciatura Ple-
na em Ciências 2º ano – Campus 
Diadema

“No ano passado, quando fiz apresentação oral, ex-
pus um projeto sobre sexualidade no Pibid de Biologia 
e esse ano estou com Pibid de Ciências e Biologia. A 
participação agrega profissionalmente e os professores 
enfatizam que devemos tratar os alunos de acordo com 
a forma como eles nos tratam.

A primeira edição do Congresso Acadêmico Unifesp 
foi moldada por uma comissão organizadora que trabalhou 
por um ano discutindo a programação, local e data de 
realização do evento, entre outros detalhes. Nas reuniões 
foi decidido que, pela primeira vez na instituição, um 
congresso iria aglutinar todas as atividades realizadas pelas 
pró-reitorias de Graduação, Pós-Graduação, Extensão e 
Assuntos Estudantis.

Essa integração foi decidida após a primeira experiên-
cia bem-sucedida do I Simpósio de Graduação (2014), 
conforme relata Marcus Maurer de Salles, que presidiu 
a comissão organizadora do congresso. “Ano passado, 
participaram alunos de graduação, extensão, iniciação 
científica e iniciação à gestão; desta vez, decidimos envolver 
a pós-graduação”.

O resultado da decisão é positivo. Nesta edição, a uni-
versidade registrou 3.600 inscrições e participação diária 
de cerca de 1.500 pessoas. No total, foram expostos 1.560 
trabalhos, sendo 783 apresentações orais e 777 pôsteres.

Marcus Salles e Ieda Maugeri, que também integrou 
o grupo de trabalho, afirmam que um dos pontos positi-
vos do congresso foi, além da apresentação conjunta dos 
vários programas, a abordagem de grandes temas sob 
diferentes óticas. “Em uma mesma sala você apresentava 
pesquisas básica e aplicada e projetos de extensão ou de 
pós-graduação, mostrando para o estudante como um 
mesmo tema pode ser abordado sob óticas diferentes, 

possibilitando a formação multidisciplinar, a integração 
intracampus e intercampi”, diz Ieda, que também coordena 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(Pibic), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) e o Pibic 
nas Ações Afirmativas (Pibic – AF).

A edição de 2015 trouxe à tona temas atuais do cotidiano 
da universidade que foram colocados em debate nas confe-
rências. Foram eles: a quebra de paradigmas no ensino supe-
rior; a internacionalização do ensino superior; educação, sus-
tentabilidade e crise hídrica; propriedade intelectual. Sobre 
esse último tema, especificamente, Ieda faz uma observação. 
“Tal mesa foi mais importante ainda porque o Brasil carece 
de tecnologia e inovação. São poucas as patentes: apesar do 
país ter muita pesquisa, possui um número muito reduzido 
de patentes em relação ao resto do mundo”.

Já Marcus Salles ressaltou a relevância dos encontros e das 
oficinas realizadas. “Foram três encontros específicos de pro-
gramas da Unifesp; além disso, tivemos dez oficinas temáticas 
que focaram nos temas hoje centrais da universidade, com 
o objetivo de tentar trabalhar soluções para os problemas”.

Sobre a incorporação do Fórum Integrador de Pesqui-
sadores ao escopo de atividades do congresso, as primeiras 
avaliações se mostraram positivas. “Na reunião do conselho 
de pós-graduação, o evento foi bem avaliado, tanto que eles 
querem continuar participando”, explica Ieda. O Conselho de 
Graduação, segundo Salles, também avaliou positivamente 

o congresso. “A proposta é ter um evento semelhante no 
ano que vem”, diz o docente.

Em relação às atividades culturais que ocorreram nos 
intervalos das atividades e no final dos dias de trabalho, 
o saldo também foi positivo. “Não se pode esquecer que 
toda atividade cultural em algum momento está saindo de 
algum programa da universidade. Acho isso importante 
para os alunos e para os docentes reconhecerem seus ta-
lentos e o que a universidade está produzindo em termos 
culturais”, ressalta Ieda.

A intenção para os próximos eventos é pensar em uma 
estratégia para valorizar ainda mais as atividades cultu-
rais e atrair um público maior. “Precisamos de um lugar 
específico para que, mesmo no horário de almoço possa 
haver um palco em um local onde tenha maior número 
de pessoas”, completa a professora.

A experiência do congresso de 2015 deixou alguns 
encaminhamentos para a realização do evento nos pró-
ximos anos. Um deles, e talvez o principal, é a obtenção 
prévia de recursos financeiros. “A primeira coisa a ser feita 
deveria ser a obtenção de recursos palpáveis, do contrário 
é impossível organizar”, afirma Ieda. Pelas proporções do 
evento, os membros da comissão também acham neces-
sário um local maior para realizar as próximas edições. A 
divulgação prévia também deve ser pensada. “Antecipar a 
divulgação também acelera a mobilização de professores 
e alunos”, diz Salles.

A palavra da comissão organizadora
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Veto da PUC-SP abre polêmica sobre a liberdade 
de cátedra
Críticos afi rmam que a ação da Igreja ameaça princípios fundamentais à existência da universidade

Da Redação
Colaborou Rogério Dias

No início de maio, o Conselho Superior da Fun-
dação São Paulo (Fundasp), órgão mantenedor da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), vetou a proposta de abertura de 
uma cátedra que seria nomeada Foucault 
e a Filosofi a do Presente. O veto, ado-
tado por razões ainda não completa-
mente esclarecidas (supõe-se que a 
maioria do conselho, formado por 
bispos, considere que a obra do 
filósofo é estranha aos valores 
católicos), suscitou um grande 
debate, dentro e fora da PUC-SP, 
sobre a questão do exercício da 
liberdade de cátedra no âmbito 
universitário. Trata-se, portan-
to, de um tema que diz respeito 
ao funcionamento de todas as 
instituições de ensino superior, 
incluindo, obviamente, a própria 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).

O mérito da questão é bem ilus-
trado por uma polêmica discussão 
mantida nas páginas do jornal Folha 
de S. Paulo, tendo de um lado o professor 
de Filosofi a da Universidade de São Paulo 
(USP) Vladimir Safatle, em sua coluna, e de 
outro o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, 
coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC-SP, 
na página de “debate” do mesmo jornal. 

Em 12 de maio, Safatle fez uma crítica contundente 
ao veto, partindo do princípio de que a liberdade de 
cátedra é uma condição indispensável à existência da 
instituição universitária, “um instrumento academi-
camente importante de fortalecimento de pesquisa, 
visibilidade e intercâmbio”. Em resposta, no dia 2 
de junho, Ribeiro Neto afi rmou não ter sido ferida 
a liberdade de cátedra, pois Foucault continuaria a 
ser ensinado, debatido e tendo sua obra pesquisada 
no âmbito da PUC. “Não aprovar uma cátedra não 
interfere na liberdade de ensino, pesquisa ou extensão. 
Deixar de homenagear uma pessoa é muito diferente de 
censurá-la. Não homenagear um autor que sempre foi 
crítico e até agressivo à Igreja, mas ainda assim manter 
o seu estudo e a sua memória viva é sinal de abertura 
e diálogo, não de obscurantismo”.

Safatle, em sua tréplica, publicada em 9 de junho, 
afi rma: “Tudo isto é uma afronta inaceitável ao ensi-
no de Filosofi a no Brasil. Não cabe à igreja e às suas 
pretensas verdades seculares limitar a possibilidade 
do desenvolvimento de saberes na área de Filosofi a. 
No entanto, é isto o que está a ocorrer. Faz parte da 
espinha dorsal de um Estado laico defender suas 
universidades como espaços nos quais diferentes 
concepções de verdade podem se confrontar e serem 
igualmente respeitadas. (...) Se a PUC quer agir como 

um seminário católico, então ela deve abrir mão de seu 
credenciamento como universidade e se contentar em 
ser um seminário católico”.

 A polêmica, que seria reproduzida em termos 
quase que idênticos, no fi nal de junho, entre a fi lósofa 
Marilena Chauí e o grão-chanceler da Fundasp d. Odílo 
Scherer, ganhou ainda maior relevância pelo histórico 
da PUC, universidade que abrigou professores caçados 
e perseguidos pela ditadura militar, incluindo Flores-
tan Fernandes e Paulo Freire, além de oferecer espaço 
de atuação a intelectuais polêmicos e críticos, como 
Maurício Tragtenberg. Para os professores da PUC, essa 
tradição é colocada em risco no momento em que as 
instâncias administrativas da universidade – incluindo 
o conselho e a Fundasp – passam a exercer poder de 
veto e infl uência sobre aquilo que é ensinado.

“Efetivamente, entendemos que o papel da man-
tenedora é tratar de questões administrativas fi nan-
ceiras. Mas temos uma situação esdrúxula em que a 
própria reitora da PUC-SP é conivente e iniciadora da 
supressão de garantias acadêmicas mínimas que ela 
mesma deveria representar”, aponta Jonnefer Barbo-
sa, professor de Filosofi a. Para ele e para João Batista, 
presidente da Associação dos Professores da PUC-SP 
(Apropuc), a Fundasp, que deveria lidar apenas com 

questões burocráticas da universidade, tem interferido 
diretamente no ensino: “Submetermos a questão da 
Cátedra Foucault, que é de cunho acadêmico, ao con-

selho superior da Fundação já é um excentricidade 
em si. Nós temos o conselho universitário, que 

é o conselho superior, que delibera sobre 
todas as decisões acadêmicas dentro desta 

universidade”, declara Batista.
Batista ainda afi rma que a discus-

são não se resume simplesmente 
a uma questão religiosa ou de 
uma “picuinha” da igreja com o 
fi lósofo. O bom senso deveria 
prevalecer e enxergar que se 
trata de uma questão de pes-
quisa de ensino: “Se a PUC se 
entende como uma universi-
dade, ela deve estar aberta à 
diversidade do pensamento. 
Não se pode orientar a direção 
de pensamento e a liberdade de 
expressão de cátedra dentro de 
uma universidade a partir da 

subordinação aos ensinamentos 
da igreja, porque aqui não é igreja. 

É uma universidade que está sendo 
administrada e gerida por ela, mas 

antes de tudo é um centro de educação, 
de ensino e de pesquisa. Nós não estamos 

tratando de falar de Foucault dentro do ser-
mão do padre na missa de domingo”, explica.
“Toda a comunidade tem estado muito envol-

vida em torno dessa questão. Tem-se realizado aulas 
públicas, houve um dia Foucault dentro da faculdade 
de Ciências Sociais, um ato em favor da cátedra pa-
trocinado pelo Centro Acadêmico de Filosofi a, os 
abaixo-assinados já ultrapassaram a marca de 4.000 
assinaturas pelo mundo e artigos e manifestações 
de solidariedade continuam aparecendo em toda a 
imprensa e na internet. Inclusive soube que durante 
a reunião do Conselho Universitário realizado hoje 
(24/06), D. Odilo encaminhou uma carta à reitora 
Anna Cintra, admitindo a possibilidade de rever a deci-
são do veto. Na carta, d. Odilo diz que ‘oportunamente 
resolveremos a situação’. Ele não propõe uma data nem 
nada, mas pelo menos ele acena uma possibilidade de 
resolução”, aponta Batista.

Barbosa propõe um enfrentamento mais conciso 
e exige coragem do Conselho Universitário da PUC-
-SP para a revogação desse ato, além das mobilizações 
dentro da universidade. “É preciso uma luta política 
interna para resistir aos ataques, mas também ações 
efetivas para virar a mesa dos fundamentalistas incrus-
tados na PUC-SP. Essas mobilizações serão a pedra de 
toque dos próximos debates para a sucessão na Reitoria, 
que deverão começar desde já”, afi rma. A reportagem de 
Entrementes tentou, várias vezes, ouvir o representante 
da Fundasp, padre Rodolpho Perazzolo, entre os dias 17 
e 24 de junho. No dia 29, fi nalmente, obteve a resposta 
de que ele não falaria sobre o tema. 

No início de maio, o Conselho Superior da Fun-
dação São Paulo (Fundasp), órgão mantenedor da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), vetou a proposta de abertura de 
uma cátedra que seria nomeada Foucault 
e a Filosofi a do Presente. O veto, ado-
tado por razões ainda não completa-
mente esclarecidas (supõe-se que a 
maioria do conselho, formado por 
bispos, considere que a obra do 
filósofo é estranha aos valores 
católicos), suscitou um grande 
debate, dentro e fora da PUC-SP, 

Cátedra Foucault, que é de cunho acadêmico, ao con-
selho superior da Fundação já é um excentricidade 

em si. Nós temos o conselho universitário, que 
é o conselho superior, que delibera sobre 

todas as decisões acadêmicas dentro desta 
universidade”, declara Batista.

são não se resume simplesmente 
a uma questão religiosa ou de 
uma “picuinha” da igreja com o 
fi lósofo. O bom senso deveria 
prevalecer e enxergar que se 
trata de uma questão de pes-
quisa de ensino: “Se a PUC se 

dade, ela deve estar aberta à 
diversidade do pensamento. 

Foto: Reprodução
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Projeto Xingu comemora 50 anos
Iniciativa pioneira implementada pela EPM ajudou a reduzir o alto índice de mortalidade decorrente das grandes epidemias na região

Antonio Saturnino

Pouco mais de cinco décadas atrás, em 1954, um 
surto de sarampo vitimou 20% dos índios de várias et-
nias do Alto Xingu. O índice de mortalidade dos povos 
da região, em decorrência da precariedade da saúde e da 
alta transmissão da malária, era assustador. Havia alto 
risco da varíola, altamente letal e ainda não erradicada 
no Brasil. Para essas novas doenças, introduzidas pelo 
contato com o homem branco, os métodos de cura 
adotados pelos pajés, muitas vezes, eram impotentes. 
As epidemias como as citadas, tiveram efeito muito 
mais letal e intenso que as grandes guerras ocorridas 
entre diferentes grupos indígenas e a ação predatória 
dos colonizadores. A falta de assistência sanitária re-
gular acentuava o risco de extinção dos cerca de 1.500 
índios, distribuídos em 17 tribos que habitavam os 32 
mil km2 da região.

Diante desse cenário devastador, fez-se necessária 
a implantação de um programa de saúde direcionado 
às comunidades xinguanas. E, neste ano, são comemo-
rados os 50 anos do início do Projeto Xingu, atividade 
pioneira implantada pela Escola Paulista de Medicina 
(EPM), a convite do sertanista Orlando Villas-Bôas, 
diretor do Parque Indígena do Xingu (PIX). Hoje, sob 
coordenação da médica Sofi a Mendonça, a iniciativa 
conta com uma equipe multidisciplinar, formada por 

médicos, enfermeiros, nutricionista, cirurgião dentista 
e educador, além de historiador, fotógrafo e o corpo 
administrativo, que visa levar melhores condições 
de saúde aos índios do parque. Ao todo, mais de 500 
pessoas participaram das caravanas desde a criação 
do projeto.

Hoje, pesquisadores atuam intensamente na ques-
tão da saúde do índio, principalmente em relação às 
doenças advindas do contato com o homem branco. 
Essa é a principal ameaça aos xinguanos, porque estão 
muito vulneráveis, tanto do ponto de vista biológico, 
quanto do social e cultural. Enfermidades advindas da 
aproximação recente podem ser mortais para os índios, 
já que sua memória imunológica desconhece os novos 
agentes etiológicos.

O contato cada vez mais frequente com a nossa 
sociedade trouxe também alterações alimentares e, con-
sequentemente, novas doenças às tribos. A entrada de 
alimentos industrializados, como açúcar refi nado, sal, 
biscoitos, enlatados, bebidas alcoólicas e refrigerantes, 
contribuiu para o surgimento de um número cada vez 
maior de índios com sobrepeso, algo que praticamente 
inexistia. Começaram também a aparecer casos de 
alterações na pressão arterial e de diabetes. Além do 
uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Atualmente são realizadas, pelo menos, seis viagens 
anuais com duração de 15 a 35 dias. Nessas idas a cam-

po, além da imunização que é realizada desde o início 
do projeto, é feita a avaliação das gestantes, dos menores 
de 5 anos de idade, dos pacientes portadores de doenças 
crônicas como diabetes e hipertensão arterial, coleta 
de citologia cervico-vaginal para controle do câncer 
do colo uterino, acompanhamento de pacientes com 
tuberculose, bem como a capacitação da equipe local.

“Em tempos de comemoração do Projeto Xingu, 
é importante lembrar que ainda temos o privilégio de 
compartilhar com estes povos indígenas, sociedades 
mais igualitárias, ideias e ideais sobre as relações en-
tre as pessoas, sobre a natureza e sobre a vida. Quero 
aproveitar e fazer um alerta para as ameaças crescentes 
aos direitos e à vida da população originária do nosso 
País”, observa Douglas Rodrigues, que já coordenou 
a iniciativa e hoje atua como chefe da Unidade de 
Saúde e Meio Ambiente, onde está o programa de 
extensão intitulado Projeto Xingu, desenvolvido pelo 
Departamento de Medicina Preventiva da EPM. “Os 
pactos de governabilidade com a bancada ruralista e 
da mineração e com a estratégia de desenvolvimento 
focada em um modelo primário exportador, que lembra 
os tempos coloniais, além de impactar a maioria dos 
povos e territórios indígenas, fomenta o discurso de 
‘muita terra para poucos índios’ e retoma o argumento 
de que os índios são empecilhos ao desenvolvimento do 
País e que são obstáculos a serem removidos”.

Fo
to

: H
el

io
 C

ar
lo

s 
M

el
lo

Fo
to

s: 
 A

ce
rv

o 
Pr

oj
et

o 
X

in
gu

1.

2.

3. 4.



Jornal entrementes 13

Ano II1 - número 11 - agosto 2015

O professor Roberto Baruzzi, idealizador do 
Projeto Xingu na EPM, formalizou em 1965 um 
convênio entre o PIX e o Departamento de Medicina 
Preventiva da escola, que consistia em organizar um 
grupo para analisar as condições de saúde dos índios 
do Xingu. Sobre o começo do programa, ele mencio-
na: “Na verdade, considero o início do Projeto Xingu 
alguns anos antes, mais precisamente 1962, quando 
o jornal A Gazeta publicou um comunicado sobre 
uma caravana médica, que estava de partida para o 
Araguaia para atender a população local. Achei a 
notícia muito interessante e, alguns meses depois, 
participei da segunda expedição. Pouco depois fui 
apresentado aos irmãos Villas-Bôas e me compro-
meti a elaborar um plano de saúde para o PIX. O 
trabalho tinha o conceito de levar nossa assistência 
médica, sem interferir na cultura do índio. Foi um 
trabalho quase paralelo entre o pajé e o médico. 
Nenhum interferia nos procedimentos do outro”.

Nas primeiras viagens, o principal objetivo era 
examinar e entender qual era a situação da saúde 
e os principais problemas. Após esse mapeamen-
to, a prioridade foi a vacinação, principalmente 
porque os índios estavam totalmente vulneráveis 
às doenças para as quais já existiam vacinas. Além 
de levar a imunização a todas as aldeias, a equipe 
prestava assistência médica, curativa e preventiva, 
com atendimento às queixas, acompanhamento de 
gestantes e recém-nascidos. Além do atendimento, 
a equipe fazia o cadastramento de todos os indiví-
duos, criando prontuários especiais organizados 
por famílias nucleares e ampliadas, por aldeia e por 
etnia, estratégia que perdura até os dias de hoje.

Atualmente a Unifesp é uma das poucas institui-

Respeito à cultura é fundamental
O perfi l epidemiológico indígena muda muito rapi-

damente no País. Por conta disso, o programa precisa 
de adaptação constante. As atividades desenvolvidas e 
os cuidados precisam ser adequados e ampliados para 
que o objetivo de colaborar com a atenção, saúde e 
qualidade de vida dos povos originários do Brasil seja 
alcançado. Nesse contexto, as viagens também têm por 
objetivo a capacitação da equipe local de saúde, reali-
zação de encontro de mulheres, ofi cinas de culinária, 
encontro de jovens, etc. Também são desenvolvidas 
pesquisas sobre problemas de saúde relevantes para 
a população.

Um dos principais papéis da equipe é levar atenção 
médica aos índios, procurando interferir minimamente 
na cultura. É fundamental entender que eles têm siste-
mas tradicionais de saúde, constituídos por diferentes 
atores e práticas, como a pajelança, plantas medicinais, 
rezas e cantos de cura. Isso está ligado ao modo como 
compreendem o mundo e, consequentemente, o pro-
cesso de adoecimento. É preciso desenvolver uma boa 
escuta, para entender o outro e o que é diferente da 
nossa cultura.

“Nós mesmos, como profi ssionais de saúde, temos 
que nos despir de nosso olhar etnocêntrico, que nos 
leva a achar que apenas o conhecimento científi co e 
biomédico tem valor. É estratégico entender e valorizar 
o conhecimento tradicional, para que os modos de ver 
possam dialogar e as práticas possam ser articuladas, 
em benefício daqueles que procuram tanto a nós, 
médicos científi cos, quanto aos médicos tradicionais”, 
comenta Sofi a Mendonça, coordenadora do programa.

Por vezes é mais difícil conseguir essa articulação, 
especialmente em casos mais graves ou naqueles cuja 
etiologia, para os indígenas, envolve a dimensão es-
piritual e para a qual eles sabem que a biomedicina 
tem menor efi cácia. Esses momentos são difíceis, mas 
sempre é possível o diálogo e o trabalho articulado. 
Além disso, a maior parte das mortes que ocorrem, 
especialmente nas crianças, são mortes evitáveis. São 
situações nas quais uma boa atenção básica pode di-
minuir signifi cativamente, reduzindo assim as chances 
de ocorrerem essas situações mais difíceis. Nas raras 
situações em que não há entendimento, prevalece 
a decisão da família, que pode seguir uma ou outra 
orientação, como é de direito.

ções que possuem no currículo de graduação médica 
e de enfermagem a temática de saúde indígena. 
Devido à dimensão do programa, o Hospital São 
Paulo (HSP) também atua em várias frentes, desde a 
atenção hospitalar do Ambulatório do Índio do HSP 
nos casos de maior complexidade, até o trabalho de 
campo no Xingu, com a ida de alunos e residentes, 
além de toda atividade de pesquisa.

A universidade também promove a formação 
de indígenas como agentes de saúde e auxiliares de 
enfermagem. A primeira turma formou, em 2001, 
16 auxiliares de diferentes etnias xinguanas. Foi um 
processo inédito, desenvolvido quase inteiramente 
no interior do PIX, com reconhecimento da Secre-
taria Estadual de Saúde do Mato Grosso, Estado 
com grande população indígena. Embora o projeto 
inicial contemplasse apenas o Xingu, o governo 
estadual decidiu ampliar para todas as áreas indíge-
nas do Estado. Dessa forma a universidade ajudou 
a montar os cursos em outras áreas, como Xavante, 
Bororo e Pareci.

Sobre o início de sua atuação no Parque Indígena 
do Xingu, o Dr. Baruzzi comentou: “Eu estava pre-
parado para esse trabalho do ponto de vista clínico, 
mas não tinha experiência com o índio. Mas o dia a 
dia é com o paciente, como todos os outros pacien-
tes. Precisa ouvir, procurar entender. Eles têm ideias 
diferentes. Eles separam doenças de branco e doença 
do índio e, nesses casos, é o pajé que entra. Por mais 
que precisemos interferir depois, tem doença que é 
do pajé. Essa aproximação cultural foi muito interes-
sante. Nunca imaginei que a leitura de uma notícia 
poderia desencadear em um programa de tamanha 
dimensão”, fi naliza.

Apesar dos ganhos à saúde da população do Xingu, 
no sentido de diminuir os casos de mortes por conta das 
grandes epidemias que assolavam a região, ainda há ne-
cessidade de muitos progressos. Os indicadores médios 
de mortalidade infantil e materna, assim como as taxas 
médias de incidência de tuberculose e outras doenças 
infectocontagiosas, são duas a três vezes maiores entre 
os indígenas do que na população brasileira como um 
todo.  Os recursos para a manutenção do programa 
ainda são insufi cientes. Embora existam parcerias com 
o Ministério da Saúde, o Instituto Socioambiental, o 
Instituto Catitu e várias associações indígenas com 
o objetivo de auxiliar no trabalho de campo, elas não 
conseguem viabilizar o programa economicamente.

A ampliação de recursos é necessária, até por conta 
da expansão do programa, que hoje não se restringe 
ao atendimento aos xinguanos. O trabalho também 
vem sendo desenvolvido com populações ribeirinhas 
e comunidades tradicionais. Ou seja, o leque de ativi-
dades foi expandido para atender a diversos conjuntos 
de povos que constituem a grande diversidade da 
sociedade brasileira.

Professor Baruzzi idealizou a proposta

1) Enfermeira Thaís Fernan-
des realiza vacinação do índio 
Waurá
2, 3 e 4) Dr. Baruzzi em suas 
primeiras viagens ao Parque 
Indígena do Xingu
5) Dr. Baruzzi em atendimento 
à índia Paraná
6) Atendimento ao índio 
Ikpeng pelo Dr. Douglas 
Rodrigues e pela enfermeira 
Mariana Queiroz
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Os primeiros meses do ano foram politicamente marcados por uma série de reformas aprovadas ou em fase de aprovação pelo Congresso Nacional, 
incluindo o ajuste fi scal, as leis da terceirização, o “gatilho” da aposentadoria e muitas outras. Tendo em vista sua importância para a vida dos 
brasileiros, Entrementes pediu que dois economistas, ambos professores da Unifesp, manifestassem sua avaliação sobre o processo em curso.

Controle dos 
gastos públicos

Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Há um debate em curso sobre a necessidade de o 
governo realizar cortes no orçamento, para reduzir o 
défi cit público e estabilizar a dívida pública federal que 
apresenta dinâmica de crescimento insustentável. O 
ajuste fi scal dividiu os economistas e criou uma situação 
inusitada: os apoiadores do Partido dos Trabalhadores 
(PT) criticam o ajuste e os economistas com visão de 
mercado apoiam, porque há o risco de o Brasil perder 
o grau de investimento duramente conquistado em 
2008 e seguir a trilha da Grécia. 

Vários fatores contribuíram para a situação atual: o 
descontrole de gastos em 2014 para apoiar a reeleição 
presidencial e políticas equivocadas para subsidiar o 
preço da gasolina e da energia elétrica que custaram 
bilhões aos cofres públicos. A conta chegou em 2015, 
da mesma forma que uma família quando gasta mais 
do ganha fi ca endividada e tem que fazer sacrifícios 
para cortar despesas, porque não consegue mais em-
préstimos, e o governo tem que cortar gastos para não 
aumentar mais a dívida pública. Entretanto, os cortes 
devem ser seletivos, priorizando o desenvolvimento 
humano em áreas como saúde e educação e eliminar os 
desperdícios. O desperdício existe em todos os setores 
e deve ser combatido. 

Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, 
em 15 de junho, por Pedro Jucá Maciel cita estudo que 
trata da avaliação do desperdício de recursos do setor 
público italiano, com a conclusão que 18% estava ligado 
à corrupção e 82% à má gestão. O Brasil não deve ser 
diferente, pela quantidade de casos divulgados pela 
imprensa, como por exemplo o superfaturamento dos 
preços de remédios na Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo e médicos inescrupulosos em diversas cida-
des indicando próteses desnecessárias para aumentar 
o preço das cirurgias. 

Na educação o Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES) liberou empréstimos subsidiados para famí-
lias de alta renda. Essas famílias estão priorizando o 
consumo agora e os fi lhos quando formarem terão 
dívidas elevadas para pagar. O professor Roberto Ma-

cedo publicou excelente artigo no jornal O Estado de 
São Paulo em 18 de junho, pagina A2, com o título “A 
Fiesta do Fies”, no qual classifi ca o programa como mal 
estruturado e mal executado.  

Como o governo federal não tem dinheiro para 
investir em obras de infraestrutura, as concessões e as 
parcerias público-privadas são instrumentos impor-
tantes para resolverem os gargalos em nossa economia. 
Não há espaço para aumentar impostos; segundo dados 
do Fundo Monetário Internacional, a carga tributária 
no Brasil é de 34% do Produto Interno Bruto. Esse 
percentual é superior ao de países emergentes como 
Chile (23%), México (24%), China (28%) e Índia (19%). 
Alguns países desenvolvidos têm carga tributária infe-
rior à do Brasil, tais como: Estados Unidos (31%), Japão 
(32%), Coréia do Sul (21%) e Suíça (31%). Pagamos 
impostos de primeiro mundo e recebemos prestação 
de serviços do terceiro mundo.

Para a retomada do crescimento, além do ajuste 
fi scal, é necessário realizar reformas. Reformas que 
induzam a investimentos na economia e ao aumento da 
produtividade, gerando efeitos positivos no mercado de 
trabalho com maior oferta de empregos e aumento de 
salários. Reformas da legislação trabalhista devem ser 
amplamente discutidas. É necessário haver um equi-
líbrio entre direitos dos trabalhadores e a capacidade 
das empresas de pagarem os custos. Se as despesas 
são muito elevadas, as empresas deixam de contratar. 
Está em discussão no Congresso a lei de terceirização 
com escopo muito amplo, certas atividades-fi m não 
devem ser terceirizadas porque pode comprometer a 
qualidade do serviço e a substituição de trabalhadores 
qualifi cados por outros com salários mais baixos.

Bolivar Godinho de Oliveira Filho é economista com pós-
graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FG-
VSP) e doutorado em Finanças pela Faculdade de Economia 
e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). 
Atualmente, é professor de Finanças da Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de 
São Paulo (EPPEN/Unifesp) - Campus Osasco

O Congresso Nacional acabou com o fator pre-
videnciário no cálculo dos benefícios da Previdência 
Social e introduziu a fórmula que soma a idade com o 
tempo de contribuição, sendo de 85 pontos para as mu-
lheres e 95 pontos para os homens. Segundo o governo, 
esta nova fórmula aumentará o défi cit da previdência. 
Foi proposta uma elevação gradativa da quantidade de 
pontos, conforme o aumento da expectativa de vida 
da população. 

Uma importante medida estrutural foi a criação 
da Fundação de Previdência Complementar do Setor 
Público Federal (Funpresp) para os servidores contra-
tados a partir de 2013, que estarão sujeitos ao teto da 
Previdência Social. Para aumentar a renda na aposen-
tadoria eles terão que contribuir para a previdência 
complementar. As adesões estão ocorrendo e o fundo 
já conta com patrimônio líquido de R$ 150 milhões. 
Foram criados planos de previdência para os servidores 
dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Alguns 
Estados criaram fundos de previdência complementar 
como, por exemplo, o Estado de São Paulo e também 
muitos municípios. Esse é o caminho para não sobre-
carregar as gerações futuras. O governo garante um 
valor menor de aposentadoria; para aumentá-la cada 
pessoa deverá poupar para o futuro. 

Reformas duradouras demandam ampla discussão 
para aprimoramento. Ao invés de enviar medidas 
provisórias, o governo deveria enviar projetos de lei 
para serem discutidos pela sociedade civil e Congresso 
Nacional.

“Como o governo federal não 
tem dinheiro para investir em 
obras de infraestrutura, as conces-
sões e as parcerias público-priva-
das são instrumentos importantes 
para resolverem os gargalos em 
nossa economia    . ”
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plenamente o nível macroeconômico de gastos a par-
tir da gestão de suas próprias despesas – origem das 
críticas aos governantes que se excedem nos gastos, 
se deixando levar por medidas que são taxadas como 
“populistas”. Há mesmo quem associe diretamente o 
termo “keynesiano” a políticas macroeconômicas de 
ampliação dos gastos públicos ladeados por crescentes 
défi cits orçamentários e estoque de dívida pública. 
Nada mais distante do pensamento original do velho 
Keynes. O britânico tinha em mente um conjunto de 

Ajuste fi scal ?
Marcelo de Carvalho

O governo federal, sob a batuta do ministro Jo-
aquim Levy, vem adotando um programa de ajuste 
voltado à melhora do resultado orçamentário da União, 
o qual tem mostrado declínio desde 2013. De fato, 
não há quem discorde do comprometimento objetivo 
das condições fi scais. No entanto, por ser uma ciência 
humana, a Economia envolve grandes debates e dis-
cordâncias quanto a diagnósticos e prognósticos; como 
se sabe, no que tange à Macroeconomia, existe quase 
nenhum consenso para além da estrutura básica das 
contas nacionais – se é que existe algum...

O surgimento da Macroeconomia como ramo es-
pecífi co de conhecimento é convencionalmente datado 
da década de 1930, quando, sob o pesado clima da 
depressão econômica mundial, os trabalhos do polonês 
Michal Kalecki e do britânico John Maynard Keynes 
trouxeram à luz o Princípio da Demanda Efetiva (PDE). 
De acordo com este, o nível agregado de renda e de 
emprego é determinado pelo conjunto dos gastos da 
sociedade. O que afeta decisivamente as vidas de todos 
e todas nós depende das decisões de gasto, sobretudo 
daquelas com maior autonomia frente ao nível cor-
rente de renda. Esse seria particularmente o caso dos 
investimentos na produção, em infraestrutura e novas 
instalações, sejam eles efetuados pelo setor privado ou 
pelo setor público.

Uma abordagem um pouco mais inclusiva pode-
ria identifi car todos os gastos públicos que levem à 
aquisição de riqueza produzida como geradores de 
demanda efetiva (e, portanto, de renda e emprego). 
Outra abordagem, muito menos rigorosa do ponto de 
vista conceitual, poderia conduzir à ideia do governo 
que se vê como quase onipotente, capaz de controlar 

práticas que lograsse manter as economias nacionais 
na situação conhecida como pleno emprego, isto é, 
aquela correspondente a um nível agregado de gastos 
compatível com o uso pleno dos recursos produtivos 
disponíveis (aí incluindo, é claro, o mercado de tra-
balho). Essa seria não apenas uma situação de maior 
conforto para o conjunto da sociedade, mas também 
para as contas públicas, já que os impostos incidem 
justamente sobre renda e produção. 

Para garantir o pleno emprego duradouro, Keynes 
prescrevia o uso de um orçamento público dividido 
em duas grandes contas: uma delas, que deveria ser 
sistematicamente superavitária, envolveria as despesas 
públicas correntes (socialmente indispensáveis); a outra 

conta seria voltada a despesas com caráter mais eletivo, 
voltadas ao investimento (em infraestrutura, geralmen-
te) em complemento aos gastos planejados pelo setor 
privado. A dívida pública gerada para efetuar essas 
despesas eletivas seria prospectivamente amortizada 
pelo segmento superavitário do orçamento, de modo 
a manter o equilíbrio fi scal a longo prazo. A ocorrência 
de défi cits orçamentários não programados, ainda mais 
na ausência do pleno emprego, seria, para Keynes, um 
sinal de inefi ciência na gestão macroeconômica. Em 
consonância com o PDE, o equilíbrio fi scal prospectivo 
seria sempre possível desde que a política macroeco-
nômica fosse sempre voltada ao objetivo prioritário 
do pleno emprego, a ser obtido como resultante da 
somatória de gastos públicos e privados.

Do que foi dito acima podem ser extraídas algumas 
conclusões importantes: (1) o reequilíbrio do orçamen-
to do governo em ambiente de recessão e crescente de-
semprego é altamente improvável: a queda das receitas 
públicas torna o exercício do ajuste inefi caz, além de 
socialmente doloroso, à medida que novos cortes em 
despesas correntes são propostos; (2) o impacto que a 
queda nas despesas públicas vai gerar no conjunto da 
economia aprofunda a recessão, repondo o problema 
do desequilíbrio orçamentário de modo intensifi cado; 
(3) despesas governamentais em itens não relacionados 
à aquisição de riqueza nova produzida (caso do paga-
mento de juros sobre a dívida pública) não possuem 
o efeito indireto de estimular o aumento da base de 
arrecadação de impostos e, portanto, são contrapro-
ducentes ao ajuste fi scal. 

Esta última conclusão é ainda mais importante ao 
se levar em conta o fato de que o nosso atual regime de 
política monetária tem como prioridade o combate à 
infl ação a partir de aumentos na taxa básica de juros, 
os quais fazem aumentar os gastos com a remuneração 
do estoque de dívida pública. Na prática, é proposto 
um grande esforço de redução de despesas públicas em 
itens socialmente sensíveis (como o acesso ao seguro 
desemprego) para que sejam preservados gastos (fi nan-
ceiros) que não vão constituir retorno ao conjunto da 
sociedade pagadora de impostos – em total desacordo 
com Keynes, para quem o rentista (setor benefi ciário 
dos pagamentos de juros) deveria ser sistematicamente 
preterido, ao ponto de inviabilizar seus ganhos no 
longo prazo.

Longe de apenas sugerir uma forma qualquer de 
estímulo à demanda agregada, um programa de ajuste 
fi scal com reais contornos keynesianos envolveria a 
adoção de um conjunto coeso de políticas macroe-
conômicas com foco no pleno emprego: a tributação 
de estoques de riqueza (caso das heranças, grandes 
propriedades fundiárias e fortunas) faria com que o 
poder de compra armazenado individualmente fosse 
colocado em uso socialmente produtivo, especialmente 
se voltado ao enfrentamento dos conhecidos gargalos 
em infraestrutura da economia brasileira. 

Ajustes seriam ainda demandados no quesito exter-
no (na regulação dos fl uxos fi nanceiros e na gestão da 
taxa de câmbio) e na política monetária, buscando me-
lhor identifi cação e tratamento das causas de pressões 
infl acionárias – por oposição à adoção indiscriminada 
dos aumentos de juros, opção apresentada como se 
fosse a única disponível.

Ao contrário do que propunha uma conhecida 
governante britânica da década de 1980, alternativas 
existem. Um ajuste factível – e socialmente palatável 
– seria muito mais parecido com aquilo que sugeria 
o autor britânico dos anos 1930 que com este agora 
em curso.
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“O reequilíbrio do orçamento 
do governo em ambiente de re-
cessão e crescente desemprego 
é altamente improvável: a queda 
das receitas públicas torna o exer-
cício do ajuste inefi caz, além de 
socialmente doloroso, à medida 
que novos cortes em despesas 
correntes são propostos   .”
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Marcelo de Carvalho é economista, mestre em Desenvolvi-
mento Econômico (Área Social e do Trabalho) e doutor em 
Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Atual-
mente é professor adjunto do curso de Ciências Econômicas 
da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN/
Unifesp) - Campus Osasco
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Valquíria Carnaúba

Um estudo recente afi rma que é necessário ape-
nas meio segundo para formar a primeira impressão 
de alguém e que o tom de voz é fundamental nesse 
processo, revelando aspectos emocionais e sociais. De 
fato, o contato inicial com o professor Orsine Valente 
revela características que se confi rmam à medida que 
o conhecemos melhor. Com um sorriso no rosto, um 
aperto de mão e um “olá” direto, dirige-se à sala de 
trabalho a passos rápidos, senta-se e conduz a conversa 
sobre sua história, que durou aproximadamente uma 
hora, com calma e assertividade.

A primeira impressão que fi ca é a de uma pessoa 
franca e analítica, cuja jovialidade permanece inalterada 
apesar da longa estrada percorrida até o momento. E 
não poderia ser diferente. Embora tenha como especia-
lidade a Endocrinologia, atuou durante todos esses anos 
na Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) como 
professor de Clínica Médica, área que exige agilidade 
e um olhar minucioso do profi ssional para a resolução 
de problemas típicos dessa rotina.

A experiência culminou em sua aprovação, median-
te concurso realizado em 30 de abril de 2015, como pri-
meiro professor titular da Unifesp pelas novas regras de 
promoção na carreira docente. Para o professor Orsine, 
o título representa o reconhecimento da instituição pelo 
trabalho de uma vida inteira, e neste caso não se trata 
de exagero; afi nal, são 38 anos de atividade na esfera 
pública, um feito possível apenas para quem tem uma 

capacidade especial: ganhar a vida cui-
dando de vidas.

No topo da 
carreira

O ato de cuidar, aliás, foi uma fonte de alegrias 
também na vida pessoal. Casado com Regina Mari 
Mazeto Valente, tem três fi lhos – Marcelo, Fernando e 
Tatiana – , os quais escolheram como profi ssão a mesma 
de seu maior ídolo. A motivação certamente se deveu 
à admiração provocada pelas inúmeras histórias que o 
pai tinha para compartilhar.

Experiências decisivas
Filho de Leonardo Valente e Dirce Cifone Valente, o 

professor Orsine nasceu na capital paulista e ingressou 
em 1967 na recém-criada Faculdade de Medicina de 
Marília (Famema). Localizado na região centro-oeste 

do Estado, esse município é hoje conhecido como a 
“capital nacional do alimento” e tornou-se famoso pela 
ampla área de exploração arqueológica.

A próxima vivência do futuro médico seria o Projeto 
Rondon, coincidentemente criado no mesmo ano de seu 
ingresso no curso superior. Quando ainda amadurecia 
esse projeto de integração social, cuja fi nalidade era pro-
mover a atuação voluntária de estudantes universitários 
em comunidades carentes, prestou serviços no Pantanal, 
atendendo a populações ribeirinhas do rio Paraguai.

O jovem estudante, que sonhava mudar o mundo, 
não imaginava que sua carreira chegaria tão longe. Mas 
chegou, pois, além de sonhador, ele sempre foi tenaz. 
No quinto ano da Medicina, quando morou nas depen-

dências do hospital da cidade vizinha a Marília, 
Vera Cruz, a clínica médica despertou sua atenção, 

principalmente pelo estímulo do professor Paulo 
Borini, que na ocasião era docente da Famema.

Embora ciente de que advinha da primeira tur-
ma de uma faculdade nova, ele arriscou ir adiante. 

Em 1973, foi aprovado no concurso para residência 
médica da Escola Paulista de Medicina, situando-se 
entre os primeiros classifi cados. “Na ocasião, apenas 
dois alunos de outras faculdades foram aprovados; 

as demais vagas foram todas ocupadas pelos próprios 
alunos da EPM”.

Novos passos
Os anos 1980 foram decisivos para o despertar da 

paixão adicional pela docência. Depois de acumular ex-
periência durante quatro anos como plantonista-chefe 
no Pronto-Socorro do Hospital São Paulo, defendeu 
sua tese de doutorado sobre Endocrinologia Clínica e 
tornou-se professor adjunto da disciplina de Medicina 
de Urgência. Desde então, consolidou sua visão acerca 
do ensino. “Não concordo com a especialização pre-
coce e defendo a formação generalista do aluno, pois 
acredito que é fundamental tanto para o médico que 
vai atuar como clínico geral quanto para o especialista. 
Modernamente, o jovem médico deve incluir conheci-
mento, habilidades e atitudes, assim como princípios 
éticos e medicina humanizada”.

Em 1995, ao lado do professor Carlos Stabile Neto, 
coordenou o primeiro estágio da turma de doutorandos 
da Escola Paulista de Medicina no Hospital Municipal 

dando de vidas. chegou, pois, além de sonhador, ele sempre foi tenaz. 
No quinto ano da Medicina, quando morou nas depen-

entre os primeiros classifi cados. “Na ocasião, apenas 
dois alunos de outras faculdades foram aprovados; 

as demais vagas foram todas ocupadas pelos próprios 
alunos da EPM”.

paixão adicional pela docência. Depois de acumular ex-

O prof. Orsine e a 
comissão avaliadora de bancas durante 
concurso realizado em 2015 para professor titular do 
departamento de Medicina da Unifesp

Foto: Arquivo pessoal
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Vila Maria. Onze anos depois, os residentes do primeiro 
ano na área de Medicina de Família também foram 
encaminhados à mesma instituição para complementar 
o ensino teórico com a prática médica.

“O estágio, na época, foi muito bem avaliado pe-
los residentes e, sem dúvida, contribuiu para elevar 
ainda mais o padrão de ensino dirigido aos alunos do 
internato”, relembra o mestre. Sua dedicação ao pro-
porcionar um estágio de alto nível ao sexto ano, conta 
animadamente, foi recompensada com as 16 vezes em 
que foi professor homenageado na EPM.

Permaneceu como coordenador de estágios naquele 
hospital até 2013, dando continuidade às atividades 
didáticas na disciplina de Medicina de Urgência da 
Unifesp. Hoje, na condição de aposentado, ele segue 
ativo como professor de Endocrinologia da Faculda-
de de Medicina do ABC, diretor do Departamento 
de Diabetes da Associação Brasileira de Nutrologia, 
membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia, da Associação Médica Brasileira e da 
Associação Paulista de Medicina.

Por tudo isso, o professor Orsine sabe que sua mis-
são ainda é relevante. Ele continua a fazer-se presente 
entre alunos e pacientes, principalmente pela defesa da 
prática do atendimento humanizado. O escritor brasilei-
ro Guimarães Rosa, talvez por vivência semelhante na 
Medicina, saberia defi nir melhor essa história com uma 
de suas máximas: “O real não está na saída nem na che-
gada; ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”.

“O jovem médico, 

modernamente, deve integrar 

conhecimento, habilidades e 

atitudes, assim como a inclusão 

dos princípios éticos e da 

medicina humanizada”.


