
ATA DA 19ª SESSÃO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL 1 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CGCca, REALIZADA EM 09.04.2012. 2 

 3 

Às dez horas do dia nove do mês de Abril do ano de dois mil e doze, no Anfiteatro Vermelho, 4 

localizado na Avenida Lineu Prestes, 748, bloco seis superior, Cidade Universitária “Armando 5 

de Salles Oliveira”, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, realizou-se a 19ª 6 

sessão do Conselho Gestor do Campus da Capital da Universidade de São Paulo (CGCca), sob a 7 

Presidência do senhor Presidente, Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas, eleito na 18ª sessão do 8 

CGCca, e com a presença dos senhores Conselheiros, cujas assinaturas foram registradas na 9 

respectiva lista de presença, anexa a esta ata. Preliminarmente, o senhor Presidente justificou 10 

as ausências dos membros: Prof. Dr. José Roberto Machado Cunha da Silva – CEBIMAR; Prof. 11 

Dr. Carlos Eduardo Negrão – EEFE; Solange Conceição Lopes Veloso – representante dos 12 

servidores técnicos e administrativos. Agradece a presença de todos. Comunica os novos 13 

membros do Conselho: Prof. Dra. Marisa Coutinho Afonso – MAE - e Prof. Dr. Yves de La Taille - 14 

IP. I - Expediente da Presidência. 1.1 - Palavra e Comunicados do Senhor Presidente – 15 

Apresenta o novo Superintendente de Segurança da Universidade, oficial reformado da Polícia 16 

Militar, especialista em Segurança, Gestão Comunitária e Direitos Humanos, Prof. Luiz de 17 

Castro Júnior, e resgata as atribuições desta instância. Menciona a importância da ocasião por 18 

abordar o tema Segurança na Universidade, com a Superintendência de Segurança, em 19 

particular. Relata que no início do ano, durante Reunião do CGCca, na resolução de nº 60 a 62, 20 

ficou bem definido o papel que cabe a essa Superintendência de Segurança: planejar, 21 

implantar e manter todas as atividades de interesse comum relacionadas à segurança 22 

patrimonial e pessoal no âmbito da Universidade. De acordo com ele, esta nomeação surgiu de 23 

uma necessidade de aprimoramento da capacidade técnica dos agentes de segurança do 24 

Campus e do aprimoramento e desenvolvimento do convênio firmado entre a USP e a 25 

Segurança Pública do Estado, aprovado pelo Conselho em Agosto de 2011. II – Informes do 26 

Senhor Superintendente de Segurança - Durante sua apresentação, o Prof. Luiz de Castro 27 

Júnior ressalta como metas da Superintendência de Segurança a cultura de paz e de 28 

prevenção, a visibilidade e acessibilidade da Guarda Universitária (GU), a minimização das 29 

possibilidades de vitimização da área da CUASO e de seus vizinhos, além do conhecimento e 30 

respeito à diversidade e da definição e alcance destas metas em conjunto com a Comunidade 31 

USP. III – Informes do Senhor Coordenador do Campus da Capital - Prof. Dr. José Sidnei 32 

Colombo Martini apresenta a mudança de nomenclatura de todas as, então, Coordenadorias 33 

para Prefeituras e o novo logo da Prefeitura do Campus USP da Capital (PUSP-C); a obstrução 34 

da Portaria 3 durante os finais de semana do mês de Abril com o objetivo de acelerar as obras 35 

em andamento na Avenida Intersetorial (Prof. Antônio B. Ulhôa Cintra), que tem como 36 

referência o plano diretor da FMVZ; a média de passageiros transportados pelas linhas do 37 

Novo Sistema Circular (conexão CUASO – Metrô Butantã)no primeiro mês de operação, a 38 

saber: 257.214 passageiros USP e 165.577 outros passageiros, com o total geral de 422.791 39 

passageiros; a campanha de redução de veículos na CUASO, a ser lançada nos próximos meses, 40 

que buscará minimizar os impactos ambientais, o congestionamento das vias internas e sua 41 

utilização como fuga ao trânsito da cidade, priorizando o acesso através do transporte público 42 

urbano; o estudo de parceria com a CET para criação de ciclofaixas nas principais avenidas do 43 

Campus, facilitação do fluxo de veículos priorizando os pedestres e os modais não poluentes, 44 

semaforização especial das portarias e criação de faixa exclusiva para ônibus nas principais vias 45 



de conexão com o metrô; as obras de melhorias no Campus e que demandam períodos de 46 

bloqueios e acréscimo de veículos de serviço no tráfego interno; a situação do projeto de 47 

iluminação: em processo de licitação para as áreas do interior e em processo de compra de 48 

equipamentos na capital. Pediu a colaboração de todas as Unidades no sentido de informar à 49 

Prefeitura sobre obras que impactem as áreas comuns do Campus. IV - Palavras dos 50 

Membros: Prof.ª Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro – FE - considerou inoportuna a nomeação 51 

do novo Superintendente de Segurança, questionou sua opinião com relação a supostos 52 

eventos racistas envolvendo a GU e a Polícia Militar (PM) e afirmou temer que o conceito de 53 

ordem sobreponha-se ao de liberdade. Prof. Castro respondeu alertando que as corporações 54 

são formadas por pessoas, que possuem diferentes bagagens culturais e morais; citou um 55 

estudo que pretende mudar o uniforme da GU em prol da visibilidade e afirmou que ela não 56 

será militarizada: solução será buscada no treinamento e adequação comportamental dos 57 

cerca de 380 funcionários, incluindo os terceirizados. Pediu calma e afirmou que a 58 

transparência, o tempo e as visitas às Unidades contribuirão para a qualidade de vida dentro 59 

do Campus e para o aumento da sensação de segurança; Sr. Marcello Ferreira dos Santos- SAS 60 

- solicita que seja registrado em ata o indeferimento do Presidente do CGCca a sua intervenção 61 

durante apresentação do Superintendente de Segurança da Universidade; criticou a inserção 62 

de membros da Polícia Militar na Superintendência de Segurança sem consulta prévia à 63 

comunidade uspiana , justificando o apoio e a participação da citada instituição na Ditadura 64 

Militar; defendeu a autonomia universitária e a preservação dos direitos conquistados através 65 

dela; Prof. Dr. José Roberto Cardoso – EP – apresentou breve relato sobre episódios de 66 

assaltos ocorridos dentro da Universidade e envolvendo docentes da Escola Politécnica e 67 

mencionou a perda do aluno da FEA em homicídio ocorrido em Maio de 2011; salientou que 68 

diante de casos como estes uma providência deveria ser tomada e apoiou a nomeação do 69 

Superintendente de Segurança da Universidade; Prof. Dr. Hussam El Dine Zaher – MZ – 70 

parabenizou o Prof. Cardoso pela gestão do CGCca, cumprimentou o Prof. Ornellas como novo 71 

presidente e reforçou a opinião do Prof. Cardoso, apresentando breve relato sobre episódio de 72 

assalto com reféns no IB. Parabenizou o reitor pela decisão da nomeação do Superintendente 73 

de Segurança e defendeu a importância da conscientização do momento frágil que vivemos 74 

atualmente; Prof.ª Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro – FE – relembrou o caso do aluno da FEA 75 

e afirmou que nem mesmo a Polícia Militar teria evitado o ocorrido. Apontou a excelência e a 76 

rapidez do novo serviço de remoção do campus no atendimento a um professor da FE e 77 

questionou a possibilidade de obtenção de cartões temporários do BUSP – que dá acesso 78 

gratuito da comunidade uspiana aos novos circulares – a professores convidados; Prof.ª Dra. 79 

Maria Ângela Faggin – IEB -, defendeu que um dos problemas de segurança no Campus é o 80 

fato de ele ter aulas noturnas, mas não funcionamento noturno, bem como equipamentos 81 

comuns da vida urbana tais como hotéis, cinemas, restaurantes, submetendo as pessoas a 82 

situações de risco; Sr. Leandro Salvático Freitas da Silva – IEE -, defendeu que a PM não 83 

colaborou com a melhoria da segurança dentro da Universidade e questionou a nomeação de 84 

pessoas externas à Universidade a cargos de confiança em detrimento de alunos e 85 

funcionários; Sr. Marcello Ferreira dos Santos- SAS - questionou a implantação do Novo 86 

Sistema Circular e considerou equivocado que o serviço não seja estendido aos trabalhadores 87 

terceirizados, de acordo com ele, em sua maioria, moradores da comunidade São Remo. 88 

Reafirmou que a militarização do Campus gera clima de discriminação com os moradores das 89 

proximidades; Prof. Sidnei Martini – Pusp C – agradeceu a oportunidade de poder esclarecer as 90 



dúvidas e lembrou que estender os benefícios aos funcionários terceirizados acarretaria em 91 

divergências com o Tribunal de Contas, visto que as empresas terceirizadas alegam distribuir o 92 

vale transporte aos seus colaboradores. Sugeriu ainda que estas empresas sejam cobradas 93 

para que os benefícios destes trabalhadores sejam garantidos. Lembrou que o Circular da USP 94 

não será substituído, mas realizará um circuito que manterá o itinerário atual com extensões a 95 

museus e eventos que necessitem de reforço no transporte. Com relação à urbanização da 96 

Comunidade São Remo, afirmou que a Universidade buscou as Secretarias de Habitação do 97 

Município e do Estado e assinou com elas um protocolo de intenções que gerou um projeto de 98 

inserção de escolas, centros esportivos e de melhoramento de algumas habitações que será 99 

debatido com a comunidade; ação que se deve pela necessidade de regularização daquele 100 

terreno. Alertou ainda para a necessidade de um voto de confiança para o novo 101 

Superintendente de Segurança e para a possibilidade de inovação. Presidente retoma a palavra 102 

alertando para a responsabilidade de todos em manter a excelência que a Universidade tem 103 

alcançado, agradece a todos e promete divulgar, oportunamente, o calendário das próximas 104 

reuniões do CGC. 105 

Nada mais a tratar, eu, Cristina Guarnieri, Chefe Técnica da Divisão de Relações Institucionais 106 

da Prefeitura do Campus USP da Capital, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 107 

assinada por mim e pelo senhor Presidente do CGCca, Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas. 108 


