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Ofício Fórum das Seis nº 8/2020 

São Paulo, 17 de setembro de 2020 

 

Prezado Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,  
Reitor da Unesp e Presidente do Cruesp. 
 

 

 Tendo tomado conhecimento do teor do Ofício Cruesp nº 8, de 11/9/2020, emitido em resposta a algumas 

solicitações feitas pelo Fórum das Seis (Ofício F6 nº 7/2020), julgamos necessário tecer algumas considerações: 
 

- Sobre o pleito de nova reunião 
Como na reunião entre Fórum e Cruesp, em 1/9/2020, não houve tempo de discutir o ponto de pauta referente ao 

retorno às atividades presenciais, havíamos solicitado agendamento de nova reunião entre as partes. Ao contrário do que 

respondeu o Cruesp, este não é um tema simplesmente da alçada de cada universidade. Entendemos que Unesp, Unicamp, 

USP e Centro Paula Souza fazem parte do sistema superior púbico paulista e, desta forma, podem e devem atuar de forma 

unificada em relação a um assunto de tamanha gravidade, como são as condições de retorno às atividades presenciais em 

meio à pandemia de Covid-19. Desta forma, reforçamos o pleito de nova reunião para abordagem deste ponto, na 

expectativa de que o Cruesp atue de forma democrática e inclusiva neste necessário debate. 
 

- Sobre os dados solicitados 
Por duas vezes (Ofícios F6 nºs 5 e 7/2020), o Fórum das Seis solicitou o fornecimento de informações técnicas, 

com o objetivo de utilizá-las como subsídio à reação da comunidade acadêmica ao PL 529/2020. A burocrática resposta do 

Cruesp, de que os dados se encontram “disponíveis nos respectivos balanços patrimoniais” das instituições e publicados em 

seus sites, não é aceitável. Todos sabemos que as equipes técnicas de cada universidade dominam o acervo destas 

informações e podem dispor delas com facilidade e rapidez. Num momento de tamanha delicadeza para nossas instituições, 

ameaçadas em sua autonomia e em seus já insuficientes recursos, esperamos que o Cruesp demonstre maior disposição em 

sua defesa.  
 

Desta forma, considerando: 
 

–  o disposto na  Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações previsto no 
      inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal que  
                 se encontra em pleno vigor; 

–  que o Cruesp representa as reitorias das três universidades estaduais paulistas, sendo que o Centro Paula 
    Souza está vinculado e associado à Unesp; 
–   e que, no art. 1º, inciso II da referida lei, estão incluídas “as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
   públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente  
   pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”; 
 

reiteramos a solicitação das informações descritas nos Ofícios 05/2020 e 07/2020, em anexo. 
 

- Sobre a nota conjunta 
A resposta do Cruesp à proposta de nota conjunta do Fórum das Seis, contra a íntegra do PL 529, também se 

reveste de formalidade e não deixa claro o que seria “texto incompatível com a linguagem utilizada pelo Cruesp”. Sendo 

essa a razão, é de se esperar que os reitores apresentem uma versão alternativa ao texto para debate conjunto. 
 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos atenciosamente, 
 

 

Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte 
P/ Coordenação do Fórum das Seis 

 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, Reitor da Unesp e Presidente do Cruesp. 
 

C/ cópia para: 
Prof. Dr. Marcelo Knobel, Reitor da Unicamp. 
Prof. Dr. Vahan Agopyan, Reitor da USP. 
Profa. Laura Laganá, Superintendente do Centro Paula Souza. 


