
ATA DA 14ª SESSÃO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL 1 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CGCca, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2011. 2 

 3 

Às dez horas do dia vinte do mês de maio do ano de dois mil e onze, no Auditório Francisco 4 

Romeu Landi, localizado na Travessa 3 da Avenida Prof. Dr. Luciano Gualberto, 380, Prédio 5 

Mario Covas – Administração, na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” da Escola 6 

Politécnica da Universidade de São Paulo, realizou-se a 14ª sessão do Conselho Gestor do 7 

Campus da Capital da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do senhor Presidente, Prof. 8 

Dr. José Roberto Cardoso, e com a presença dos senhores Conselheiros, cujas assinaturas 9 

foram registradas na respectiva lista de presença, anexa a esta ata. Preliminarmente, o senhor 10 

Presidente justificou as ausências dos Professores Doutores: Lisete Regina Gomes Arelaro – 11 

(Faculdade de Educação - FE); Gil da Costa Marques (Coordenadoria de Tecnologia da 12 

Informação - CTI); José Roberto Machado Cunha da Silva (Centro de Biologia Marinha - 13 

CEBIMAR); Renato de Figueiredo Jardim (Instituto de Física – IF). I – Expediente: Segurança no 14 

Campus – Prof. Dr. Cardoso esclarece aos membros, que os repórteres presentes farão 15 

algumas imagens do recinto e depois sairão, as decisões serão comunicadas aos mesmos ao 16 

final da sessão. Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro Faculdade de Economia, Administração e 17 

Contabilidade – FEA – faz leitura do documento encaminhando ao Magnífico Reitor, do Centro 18 

Acadêmico Visconde de Cairú (Anexo 1/14); Prof. Dr. Waldir Antonio Jorge Coordenadoria de 19 

Assistência Social – COSEAS solicita que a assembléia faça um minuto de silêncio em memória 20 

ao estudante da FEA, Sr. Felipe Ramos de Paiva, assassinado no dia 18.05.11, no 21 

estacionamento daquela Unidade.  Prof. Dr. Adilson Carvalho – Assessor do Reitor para 22 

Segurança no Campus da Capital, agradece o convite pedindo desculpas pelo atraso, 23 

justificando que estava em reunião com o Prof. Dr. João Grandino Rodas – Reitor da 24 

Universidade de São Paulo, sobre os assuntos que seriam tratados nessa reunião; esclarece 25 

que, de modo distorcido, foi veiculado na imprensa, que seria revisto, nesta reunião, o Plano 26 

de Segurança apresentado na reunião do dia 03.05.11, e não é bem isso, já que o plano tem 27 

que ser melhor discutido e submetido ao Reitor e aos órgãos competentes da Reitoria, para 28 

análise, para então retornar ao Conselho do Campus, para aprovação; esclarece que sua 29 

presença, nas reuniões ordinárias do Conselho, tem a finalidade de apresentar a evolução das 30 

medidas tomadas na área de atuação; esclarece que encaminhará os Folders apresentados na 31 

reunião do dia 03.05.11  (Anexo 2/14 ); que iniciou juntamente com o Grupo de Segurança, as 32 

visitas nas Unidades, no sentido de promover uma discussão estratégicas sobre assuntos 33 

direcionados às mesmas, que já foram visitadas a Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF, 34 

Escola Politécnica - EP  e Instituto de Psicologia – IP, esclarece que essa prática será utilizada 35 

freqüentemente; que a proposta de Mapeamento de Riscos e Cuidados já esta em fase final; 36 

informa que já apresentou, ao Reitor, a necessidade de aumento da capacidade de 37 

armazenamento dos dados captados pelo Campus e Unidades sendo aprovado imediatamente 38 

esse aumento; que a proposta do Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini, de colocação de duas 39 

câmeras nas Portarias com o objetivo de filmagem dos condutores dos veículos que entram e 40 

saem do Campus, bem como a placa dos veículos, será atendida; que será intensificadas as 41 

Campanhas de Divulgação e Orientação de Normas Preventivas para os usuários do Campus; 42 

sobre o aumento do efetivo da Guarda Universitária, a documentação esta sendo preparada 43 

com a garantia do Reitor de atendimento; informa que haverá aumento do número de 44 

câmeras instaladas no campus, priorizando especialmente, os bolsões de estacionamentos, 45 



levando-se em conta as áreas de maior risco, conforme já apresentado na reunião do dia 46 

03.05.11; quanto ao aumento da iluminação no Campus, o processo de licitação já esta na 47 

Coordenadoria do Campus da Capital -  COCESP, mas infelizmente o processo de aquisição é 48 

demorado; informa que o Reitor ratifica que a questão de segurança é extremamente 49 

importante para Universidade e portando deverá ser subordinada diretamente à Reitoria – 50 

Política de Segurança Institucional, aguardando somente estudos burocráticos; enfatiza, 51 

argumentando sobre a necessidade de desenvolvimento de um Protocolo Específico (onde as 52 

regras e normas são explicitadas) de Cooperação para ação da Polícia Militar no Campus, 53 

assunto que deve ser considerado central; esclarece que a Polícia Militar já desenvolve no 54 

Campus sua função Constitucional, porém as necessidades dessa Universidade são mais 55 

específicas e que a elaboração desse Protocolo é essencial; lembra que no passado já existiu 56 

uma sede da Policia Militar no Campus (Prefeitura), uma polícia diferenciada, treinada e 57 

formada para esse fim. Prof. Dr. Cardoso toma a palavra para manifestar a admiração pela 58 

carta elaborada pelo Centro Acadêmico Visconde de Cairú; lembra que várias sugestões 59 

apresentadas já vêm sendo discutidas nesse Conselho, e que segurança é discutida 60 

anteriormente ao fato ocorrido na FEA.  II – Informes do Senhor Coordenador do Campus da 61 

Capital sobre Segurança - Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martins, lamenta a morte do aluno; 62 

afirma que o assunto Segurança dentro do Campus é pauta há várias reuniões do Conselho e 63 

que esse tipo de assunto deve ter divulgação restrita, já que são informações estratégicas para 64 

a segurança; informa que no dia 03.05.11 foi firmado compromisso com o Reitor dessa 65 

Universidade de que, num prazo de três meses, estaria pronto o projeto executivo de revisão 66 

completa da iluminação do Campus e, em um ano, para o término da obra; esclarece que o 67 

Edital já esta pronto aguardando a aprovação da Procuradoria Geral da Reitoria da 68 

Universidade de São Paulo; o Edital de contratação de um sistema parecido com o existente 69 

nos pedágios, instalando, nas três portarias, câmeras com o objetivo de filmagem dos 70 

condutores dos veículos que entram e saem do Campus, bem como da placa dos veículos, o 71 

que possibilitará controle dos veículos que entram e saem do Campus como também registro 72 

dessas imagens, já esta pronto e deverá ser enviado a Procuradoria Geral da Reitoria da 73 

Universidade de São Paulo, até o dia 27.05.11, essa atividade promoverá, por si só, uma 74 

inibição de ocorrências, já que estará demonstrado o controle de uma forma ostensiva, além 75 

de detectar períodos de permanência dos veículos no Campus o que possibilita tratamento do 76 

assunto de forma estruturada, com dados e sistemática; informa que já ocorre a 77 

reestruturação e recuperação das câmeras existentes pelo Campus, revitalizando-as, já foram 78 

realizadas cerca de 70%; informa que encontra-se em fase de contratação um projeto 79 

executivo para a construção do Edifício da Segurança, que deverá ser instalado em frente ao 80 

Prédio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, ao lado do Almoxarifado Central da 81 

Reitoria da Universidade de São Paulo, que acomodará a Central Sistemas de Alarmes, 82 

acionado diretamente das Unidades, a Central de Rádio e a  Central de Vigilância por Imagens; 83 

esclarece que existe um forte movimento para melhoria da Segurança no Campus; que os 84 

agentes da Divisão de Operações de Vigilância não portam armas nem cassetetes; e mesmo 85 

assim realizam prisões de meliantes, mas esses fatos não são divulgados pela imprensa; que 86 

existe um Sistema de Rádio operando no Campus 24 horas por dia, além de alarmes, de 87 

captura de imagens; que existe o número telefônico 3091-4222 para atendimento 24 horas de 88 

ocorrências; que existirá a disposição da Vigilância do Campus, quinze motocicletas elétricas, 89 

resultantes da doação de um projeto de pesquisa entre o Instituto de Eletrotécnica e Energia e 90 



da USP e a Empresa de Eletricidade de Portugal;  informa a aquisição de novas bicicletas e 91 

viaturas para utilização da Vigilância; lembra que essas ações são para a CUASO (Cidade 92 

Universitária) e que ainda existem outras àreas na cidade de São Paulo bem como no Interior; 93 

cumprimenta o Centro Vicente de Cairú, pela maneira sóbria que tratou do assunto na Carta 94 

apresentada, ressaltando alguns detalhes: sistemas de denúncia de ocorrências (nem todas 95 

são informadas), guaritas (vigilância física e vigilância móvel), distribuição logística da 96 

Vigilância pelo Campus, identificação de pessoas, ausência de vigilância nas guaritas de 97 

pedestres, iluminação/poda de árvores, necessidade de incorporar individualmente hábitos de 98 

segurança por toda a comunidade no dia a dia; finaliza tecendo comentários sobre a vinda da 99 

Polícia Militar no Campus. Prof. Dr. Cardoso toma a palavra para propor, que após a 100 

apresentação dos Profs. Drs. Adilson e José Sidnei, sejam discutidos e avaliados a proposição 101 

de elaboração de um protocolo de Cooperação para ação da Polícia Militar no Campus. III- 102 

Palavras dos Membros: Prof. Dr. Colombo Celso Gaeta Tassinari – Instituto de Geociências – 103 

IGc – expressa os sentimentos quanto a morte do aluno; defende que para o assunto 104 

Segurança, devem existir ações de curto, médio e longo prazo; argumenta, favoravelmente, 105 

para a ação da Policia Militar no Campus, conforme proposto pelo Prof. Dr. Adilson; reconhece 106 

a melhoria nas ações da Segurança do Campus; lembra que esse assunto já vem sendo 107 

discutido e implementado há cerca de cinco anos; enfatiza que satisfações devem ser dadas a 108 

todos os indivíduos contribuintes através de ações concretas; solicita o apoio do Conselho para 109 

aprovação da proposta do  Prof. Dr. Adilson que respaldará as atitudes da Reitoria. 110 

Prof.Dr.Wellington Braz Carvalho Delitti – Instituto de Biociências – IB – solidariza-se com a 111 

família do aluno, parabenizando o Prof. Dr. Reinaldo pelo desempenho frente a questão; 112 

esclarece que é testemunha das ações que vêm acontecendo no Campus desde a gestão do 113 

Prof. Dr. Adilson, que lamenta que a Policia Militar ainda não tenha iniciado atividades nesta 114 

Universidade; esclarece que é totalmente favorável à proposta do Prof. Dr. Adilson na 115 

Prefeitura. Prof. Dr. Waldir Antonio Jorge – COSEAS – solidariza-se com o Prof. Dr. Reinaldo, 116 

solicitando que o mesmo transmita aos familiares do aluno a solidariedade do Conselho Gestor 117 

do Campus; faz comentários sobre a morte do aluno; sobre a melhoria das atividades da 118 

Guarda Universitária, elogiando; elogia também, a administração do Prof. Dr. José Sidnei pelo 119 

trabalho já realizado pela COCESP; explana sobre a necessidade de preservação, histórica, da 120 

democracia e liberdade de expressão, adquirida pela Universidade de São Paulo; coloca-se 121 

contrário a uma Polícia Política e Ideológica; argumenta sobre a necessidade da resolução dos 122 

problemas de segurança física e patrimonial na Universidade, informa que é totalmente a 123 

favor da proposta do Prof. Dr. Adilson.  Profa. Dra. Maria Ângela Faggin Pereira Leite – Instituto 124 

de Estudos Brasileiros – IEB – sugere que haja uma reunião entre o Núcleo de Estudos da 125 

Violência da USP, a Polícia Militar e o Conselho do Campus, realizando um estudo integrado; 126 

esclarece que esse protocolo deve ter em mente que a Universidade é um espaço com 127 

características privada, mas de freqüência pública, pois para ser público não conta com 128 

sistemas de circulação e estar, de veículos, sem calçamento para pedestres, sem local de estar 129 

para pedestre; que há atividades noturnas, mas não há vida noturna. Sra. Yara M. L. Mandega 130 

– FCF – informa que devido à reunião da Congregação da Unidade o Prof. Dr. Jorge Mancini 131 

Filho Diretor da Unidade, não pode comparecer incumbido-a a trazer a manifestação da 132 

Congregação: “ A Congregação apóia um programa de Segurança Especializado para a USP. 133 

Esse programa pode ser através do policiamento qualificado da Polícia Militar ou da Polícia 134 

Civil.” (Anexo 3/14 ); informa a existência de um Plano Preventivo de Segurança na Unidade 135 



motivado pela comunidade da Faculdade. Sra. Vânia O. M. de C Machado – FE – a pedido do 136 

Profa. Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro – Diretora da Faculdade de Educação, que se encontra 137 

em viagem, manifesta a posição da Faculdade que é contraria a presença da Polícia Militar no 138 

Campus. Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini – Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e 139 

Humanidades – FFCLH – solidariza-se não somente com a Faculdade de Economia e 140 

Administração, mas também com a família do aluno; concordam com a manifestação dos 141 

antecessores; reforça a fala do Prof. Dr. Waldir no tocante as formas de polícia, pois não 142 

queremos uma policia política, que para tanto fosse gerado um documento explicitando esse 143 

desejo. Sr. Luiz Antonio de Oliveira – Representante dos Servidores – manifesta a preocupação 144 

de que a Policia deve tratar todos os cidadãos igualmente com mais respeito, não somente a 145 

comunidade universitária; que não há necessidade de construção de uma base, já que existe o 146 

batalhão da Polícia Militar e a Delegacia nas proximidades do Campus; que a Segurança é feita 147 

por cada um dos indivíduos que convivem no Campus. Prof. Dr. Michel Michaelovith de 148 

Mahiques – Instituto Oceanográfico – IO – solidariza-se com o Prof.Dr. Reinaldo; reafirma a 149 

necessidade de a assembléia aprovar a proposta apresentada; informa que, em conversas 150 

informais, com os alunos e funcionários, nenhum argumentou contra a presença da Polícia 151 

Militar. Prof. Dr. Adilson esclarece que quando da elaboração do documento ora proposto, 152 

haverá plena divulgação, pública e com a ciência de toda a Comunidade. Prof. Dr. Reinaldo – 153 

FEA – agradece e elogia o trabalho da Guarda Universitária; a Universidade necessita de um 154 

plano consolidado e  que a ação da Polícia é evidente; informa que a necessidade de 155 

divulgação ostensiva dos números de telefones da Guarda Universitária, por todo o Campus; 156 

esclarece que existe pouca segurança nas Portaria de Pedestres; registra a concordância da 157 

Faculdade na elaboração do Protocolo. Sr. Adrian Rodolfo Cavalheiro Fuentes – Representante 158 

discente – informa que o Diretório Central dos Estudantes da USP – DCE - já divulgou nota 159 

sobre o assunto, disponível no site da entidade; concorda com a existência de problemas 160 

graves de segurança no Campus; acredita que já existe a Guarda Universitária para cuidar da 161 

segurança, não sendo necessária a vinda da Polícia Militar; informa que os estudantes são 162 

contrários a presença da Polícia Militar no Campus. Sra. Nilta Maria Miglioli– Museu de Artes 163 

Contemporâneas – MAC – a pedido do Prof. Dr. Domingos Tadeu Chiarelli Diretor da Unidade 164 

que se encontra em viagem, manifesta a proposta do Prof. Dr. Adilson; relata alguns incidentes 165 

ocorridos referente ao assunto.  Prof. Dr. Fernando Reis Ornellas – Instituto de Química – IQ – 166 

faz comentários sobre a fala do Sr. Adrian, informando que, como Diretor de Unidade, recebe 167 

inúmeros e-mails solicitando a presença da Polícia Militar no Campus, assim como outros 168 

Diretores de Unidades; informa que fará uma manifestação da Congregação do Instituto de 169 

Química, apoiando o Reitor na tomada de decisão para presença da Policia Militar no Campus, 170 

e ainda solicita que as demais Unidades façam o mesmo. Prof. Dr. Hussan El Dine Zaher – 171 

Museu de Zoologia – MZ – expressa as condolências a família do aluno; sugere que se faça um 172 

cronograma de atividades para realização das tarefas de curto, médio e longo prazo; é 173 

favorável a proposta do Prof.Dr. Adilson, sugere que se faça em cada Unidade um plebiscito 174 

sobre a Polícia Militar no Campus; agradece o desempenho da Guarda Universitária, mas 175 

reconhece que são necessárias algumas melhorias; ratifica a sugestão da Profa. Dra. Maria 176 

Ângela, referente à reunião entre o Núcleo de Estudos da Violência da USP, a Polícia Militar e o 177 

Conselho do Campus. Prof. Dr. Ildo Luis Sauer – Instituto de Eletrotécnica e Energia – IEE, 178 

manifesta as condolências à família e a FEA; sente-se tranqüilo por saber que os problemas de 179 

Segurança no Campus já estavam sendo discutidos pelo Conselho, mas infelizmente não 180 



conseguiu evitar a tragédia. Sr. Joaquim Basílio Filho – Representante dos Servidores – 181 

expressa as condolências a família; informa o apoio a proposta do Prof. Adilson; sugere que o 182 

Núcleo de Estudos da Violência da USP seja convidado a participar da elaboração do 183 

documento (Protocolo com a Polícia Militar); sugere também que seja realizado um Programa 184 

de Conscientização sobre Segurança; lembra que deverão ser instruídas as empresas 185 

Terceirizadas que trabalham no Campus, sobre o assunto. Prof. Dr. Adilson esclarece que a 186 

Reitoria já está criando uma Comissão que analisará e avaliará os contratos na área de 187 

segurança terceirizada com o objetivo de melhorar as contratações. Toma a palavra o 188 

Presidente propondo a votação da proposta de elaboração de um Protocolo específico de ação 189 

da Polícia Militar no Campus da Universidade de São Paulo; abre votação e a proposta é 190 

aprovada com um voto ??? contrário. Nada mais a tratar, eu, Kátia Maria Ferlin, Assistente 191 

Técnico Administrativo da Escola Politécnica da USP, lavrei a presente ata que lida e aprovada 192 

será assinada, por mim, e pelo senhor Presidente do Conselho Gestor do Campus da Capital, 193 

Prof. Dr. José Roberto Cardoso. 194 


