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Carta da Congregação do Instituto de Artes - IA  
aos docentes, discentes e servidores  

da Universidade Estadual Paulista - UNESP 
 
Esta carta tem como objetivo compartilhar com a comunidade unespiana as avaliações e as decisões 
do fórum que reuniu docentes, discentes e funcionários do Instituto de Artes durante os dias 18 e 19 
de março para discutir a “Proposta de sustentabilidade: reforma administrativa e acadêmica” 
apresentada pela Reitoria.  
 
O debate de tais reformas mostrou-se urgente frente a inegável crise da universidade pública atual. 
Embora tal crise revele causas múltiplas e complexas, no caso da UNESP, certamente foi agravada 
pelos desacertos das gestões universitárias, pressurosas em servir a interesses políticos - com a 
expansão inconsequente do número de estudantes, cursos e campus -, sem o aumento proporcional 
do quadro de funcionários e professores e as devidas compensações orçamentárias pelo Governo do 
Estado de São Paulo. Acrescentem-se a ausência de reajustes salariais desde 2015, o parcelamento, 
pelo segundo ano consecutivo, do nosso décimo terceiro salário e a suspensão de concursos para 
contratações tão necessárias. A crise das universidades públicas é ainda mais aguda na UNESP, em 
que nem os 3% do reajuste concedido aos colegas da USP e da UNICAMP, foi efetivado, embora 
reiteradamente prometido pela Reitoria da Unesp aos servidores da UNESP, configurando grave 
ruptura da isonomia.   
 
Destaque-se ainda a função socialmente referenciada da UNESP, que oferece um número 
significativo de vagas para egressos do ensino médio público, embora não percebida ou encarecida 
por grande parte dos políticos e dos governantes do Estado de São Paulo. Esta função social da UNESP 
é uma de suas virtudes mais frisantes, um ponto de honra que temos como propósito garantir e 
aperfeiçoar.  
 
Em vista desta situação, decidimos propor aos colegas e aos defensores do ensino público e gratuito 
de qualidade uma avaliação aprofundada e conjunta das difíceis condições atuais da cultura 
universitária no país.  Avançamos, como sugestões para nossa eventual discussão coletiva, os tópicos 
levantados no fórum realizado no IA. Recortamos, para finalidade deste documento, aqueles 
relativos a Reforma Administrativa, constante na “Proposta de sustentabilidade” feita pela Reitoria.  
 

1. Legitimidade jurídica da reforma e do acordo do Reitor com o Governo do Estado de São 
Paulo 

  
A plenária do fórum questiona a legitimidade jurídica do Termo de Compromisso estabelecido pela 
Reitoria da Unesp com o Governo do Estado de São Paulo, condicionando a antecipação de recursos 
já previstos por lei a uma série de medidas, que caracterizam um plano de reformas no âmbito 
acadêmico e administrativo da Universidade. As condições de implantação de tais medidas, 
justificadas como emergenciais, são consideradas inconsistentes pelo corpo docente, discente e 
técnico administrativo do IA apontando para o risco de uma intervenção que fere seriamente a 
autonomia universitária. Faz-se urgente uma avaliação e um parecer jurídico sobre a autoridade do 
Reitor em assumir tais compromissos sem consulta e aprovação da comunidade universitária. 
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2. Discussão e avaliação dos impactos financeiros e humanos das reformas propostas 
 
O grupo de trabalho dos servidores técnicos-administrativos do IA denuncia que a proposta enviada 
pela Reitoria da Unesp segue sem qualquer apresentação de dados e diagnósticos objetivos que a 
justifique. Considera imprescindível realizar uma avaliação crítica sobre os impactos causados com 
as alterações propostas aos organogramas das unidades, além da implementação dos Centros de 
Serviços Compartilhados (CSC). Os documentos apresentados até agora pela Reitoria da Unesp não 
são claros quanto ao cronograma, às etapas e aos orçamentos para execução da reforma. 
 
Os servidores do IA ressaltam, ainda, que o desempenho de suas funções requer capacidades e 
competências analíticas, não apenas operacionais, desconsideradas pelas reformas propostas. 
Consideram que, com a extinção de tantos cargos com função gerencial (supervisores e diretores), 
como indicado pela proposta, seus ocupantes voltarão a funções de caráter mais operacional, 
sobrecarregando os poucos mantenedores de cargos gerenciais com atribuições de um número 
maior de pessoas relacionadas a áreas de atividades muito distintas entre si. Argumentam que, na 
prática, esses ex-diretores e ex-supervisores, ainda que não ocupando cargos gerenciais, não 
conseguirão efetivamente deixar de desempenhar suas atividades prévias diante da evidente falta 
de pessoal, incorrendo em sobrecarga ou desvio de funções, um inegável impacto negativo no 
quadro humano. 
 
A Plenária do Instituto de Artes da UNESP, concorda que deve ser requerida uma apresentação de 
tais dados e argumentos à comunidade envolvida de modo que permita discussão embasada em 
fatos concretos e dados transparentes.  
 

3. Manutenção da autonomia dos departamentos 
  
O IA se manifesta de forma contrária à proposta de redepartamentalizacão, visto que seria necessária 
a reposição dos quadros docentes e servidores técnico-administrativos para o fortalecimento dos 
cursos. Até que tais quadros sejam repostos, não será possível a concepção e implementação de 
qualquer reforma nesse sentido. Sugere, uma vez atendidas as necessidades de reposição dos 
quadros, que sejam retomados os estudos no sentido de fortalecer os cursos e respectivos conselhos, 
considerando a possibilidade de extinção dos departamentos, levando-se em consideração questões 
administrativas que visem a diminuição dos custos e trâmites burocráticos, e integração entre cursos 
e grupos de pesquisa, promovendo, assim, a interdisciplinaridade.  
 

4. Abertura de concursos públicos para contratações  
  
 A atração e permanência de estudantes depende da qualidade de formação que, por sua vez, tem 
nos recursos humanos (docentes e técnicos) fator indispensável. A abertura de concurso público, 
então, mostra-se urgente, ao menos para repor o quadro de servidores. A permanência depende 
também de apoios assistenciais como moradia e alimentação dos estudantes. Acerca da inclusão, 
esta é de responsabilidade do governo estadual que deve prover os recursos públicos. O Instituto de 
Artes considera que a UNESP não deve criar alternativa para atender tais necessidades, 
especialmente junto ao setor privado visto que esse setor tem interesses em desacordo com a 
universidade pública. 
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5. Proposição de auditoria UNESP/ SPPrev 
  
A Plenária do Instituto de Artes da UNESP propõe auditoria na UNESP/SPPrev para esclarecer a 
gestão desses recursos. 
 

6. Convocação de uma Assembleia Universitária Estatuinte e apoio ao documento da 
Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá  

  
A plenária do fórum do Instituto de Artes da UNESP propõe que seja convocada uma Assembleia 
Universitária Estatuinte para discutir e elaborar um novo Plano de Desenvolvimento Institucional – 
PDI, nos termos previstos pelo artigo 103 do Estatuto da UNESP. Tal providência faz-se necessária 
tendo em vista que o PDI, datado de 2009, não suporta os efeitos do último ciclo de expansão da 
universidade, que registrou uma extraordinária ampliação de número de alunos e cursos, assim como 
o aumento do número de campus e de unidades universitárias. Acrescente-se a isso o fortalecimento 
da função social da universidade havido com a implantação de programas sociais. 
  
Nosso instituto considera que sem a instituição de um novo PDI, conforme processo previsto pelo 
Estatuto, não será possível promover de modo legítimo, competente, responsável e transparente as 
mudanças necessárias para o nosso desenvolvimento sustentável. Desta forma soma-se nossa 
disposição à proposta já divulgada pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá – FEG, que 
ressaltou a necessidade de convocação de uma Assembleia Universitária Estatuinte, apoiada também 
pela Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília.  
 
 
  

Congregação do Instituto de Artes – Unesp 
Campus de São Paulo 

Várzea da Barra Funda, 25 de março de 2019. 
 
 
 


