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“A avaliação leva a para de produzir ciência para produzir números.  

Ao invés de produzir um bom artigo,  

você produz dois para obter mais produtividade.  

Se a métrica é a citação, eu vou citar você e você vai me citar.  

Tudo isso é o processo de corrupção da ciência”.  

Pablo Ortellado. (EACH-USP) 

 

PLANO DIRETOR - “A USP que queremos ver daqui a 20 anos" 

  

 Dentre a formação acadêmica de alto nível, a produção científica e 

cultural original desenvolvida com exclusividade, a formação de graduandos, 

mestres e doutores no sistema público estadual surge a USP se classificando 

como a Universidade mais precursora nesses quesitos. Com a indicação de se 

construir novos modelos acadêmicos para os programas de graduação e pós-

graduação reformando assim as metodologias aplicadas atualmente, a 

necessidade de repensar uma universidade integrada e humanizada tornando-

a com maior flexibilidade e multifuncionalidade da produção acadêmica, 

remetendo-se a necessidade futura. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 A primeira Universidade que a capital paulista ganha é a Universidade 

de São Paulo (USP) em 1934. Com uma posição de liderança política e 

econômica, a capital ascendente economicamente do país constrói a primeira 

universidade com um perfil moldado no modelo acadêmico proposto por 

Humboldt, para a Universidade de Berlim, modelo este que implicava em duas 

tarefas: "De um lado, promoção do desenvolvimento máximo da ciência, de 

outro, produção do conteúdo responsável pela formação intelectual e moral" da 

nação (p. 79). Deixando claro assim que as novas instituições deveriam se 

caracterizar pela combinação de ciências objetivas e uma formação subjetiva, 



focando em duas vertentes de ensino, a interna, voltada ao esforço do 

individuo e externa, relacionadas à estrutura e ao financiamento. 

 A busca por uma unificação do conhecimento em uma unidade de 

Ensino Superior atribui a junção de diversas faculdades a USP, como a 

Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e Cirurgia, a Escola Politécnica 

e a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que 

passaram a ser parte da recém-fundada. A incorporação de todas as áreas 

acadêmicas, não profissionais no âmbito da formação superior tornou mais 

clara esse contexto abrangente de pesquisa em sentido pleno e universalista. 

 Com a ampliação do campus em 1948, com a Lei Estadual nº161/1948, 

o Ensino Superior passa a ser levado para o interior do estado, e não mais 

pertencentes a capital.  Essa ideia de ampliação é mantida até hoje, mesmo 

com as transformações pós-período ditadura e construção da democracia 

brasileira. 

 Se mantendo baseada em três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

Universidade de São Paulo se desenvolve cada vez mais em campus 

distribuídos pelas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba, São 

Carlos, Pirassununga, Bauru e Lorena, além de unidades de ensino, museus e 

centros de pesquisa situados fora desses espaços e em diferentes municípios. 

 E devido a essa ampliação crescente dos campus da Universidade de 

São Paulo, a criação de um Plano Diretor Geral se faz necessário para pensar 

o futuro da instituição, mas também a visão, o objetivo principal e a meta ser 

alcançada a longo prazo. 

 O planejamento do crescimento das Universidades Públicas, como foi 

feito pelo Governador Geraldo Alckmin com o Decreto nº 49.829 de 25 de julho 

de 2005 estabelece uma linha geral para as três Universidades Estaduais no 

estado de São Paulo, dessa forma tal comitê é fundado com a ideia de recolher 

e fornecer dados e informações, sugerindo assim ações para a elaboração do 

Plano Diretor. 

 O “Artigo 2º” relacionado ao Plano Diretor para o Desenvolvimento do 

Ensino Superior Público do Estado de São Paulo designa ao Comitê Executivo 

a construção de um plano que aborde cinco questões fundamentais: demanda 

(evolução e necessidades regionais), acesso (expansão de vagas e inclusão 



social), natureza organizacional, administrativa e custos e seu financiamento e 

por último, inovação e competitividade. 

  

USP-2020 

 A criação de Diretrizes para estipular o crescimento das Universidades 

Públicas no Estado de São Paulo. Ideias básicas ou princípios que podem 

fundamentar a construção de diretrizes gerais para a USP:  

1) Dupla integração: gerando uma integração interna da Universidade com a 

cidade, algo não tão presente até o momento, validando assim o pilar da 

política de extensão, mostrando retorno assim das pesquisas para solucionar 

problemas presentes cotidianamente. Tendo também além da integração com 

a cidade, a integração dentro da própria universidade, dos espaços e edifícios, 

preservando a integridade e a inalienabilidade, mas gerando conhecimento 

compartilhado entre os cursos. A multidisciplinaridade gera uma abrangência 

de conhecimentos e uma metalinguística necessária para melhor compreensão 

do mundo globalizado.  

2) Planejamento de longo prazo: criando o horizonte para o ano de 2020, e 

dessa forma pensar em três ambitos que reflita sobre perguntas simples de 

desenvolvimento, “o que é a USP atualmente?”, “O que a USP quer ser?” e 

“Como alcançar as metas de desenvolvimento para a USP?”. Um 

direcionamento a respostas a essas perguntas necessita de um planejamento 

minucioso, e conjunto de todas as faculdades de ensino presentes na 

Universidade, além de uma construção coletiva para suprir as demandas 

internas e resolver os problemas dentro da instituição, problemas esses que 

serão destacados a seguir. 

3) Urbanização sustentável: A construção de novos mecanismos que possam 

melhorar os campus da USP funcionaria a longo prazo como uma medida de 

melhor aproveitamento do espaço, além de diminuir gastos básicos com 

energia, coleta de lixo, reaproveitamento de resíduos, etc. Uma política que 

viabilize a auto sustentação da Universidade de São Paulo viabilizaria 

futuramente exemplos de otimização do espaço e preservação do meio 

ambiente; 

4) Mobilidade: A construção de uma Universidade com acessibilidade 

universal é um passo longo a ser pensado, devido a uma grande reforma que 



seria necessária ser feita tanto na estrutura física, quando na estrutura 

acadêmica. Com a construção de espaços de mobilização conectados e 

integração, além de fornecimento de transporte coletivo de qualidade 

internamente, e vias favoráveis ao acesso aos transportes publico dentro dos 

campus que necessitam devido a sua extensão, como o campus central na 

Cidade Universitária; 

5) Diversidade: Políticas de tolerância à diversidade deveriam ser reforçadas 

dentro de uma universidade que possui um dos maiores níveis de 

intelectualidade no país. Tanta a diversidade sexual, quando a diversidade 

racial e de classe econômica; 

6) Espaços e Serviços: A estrutura física como já foi citado acima deve ser 

pensada individualmente nos termos estéticos sempre preservando a 

humanização dos prédios, gerando assim integração entre os cursos, como no 

caso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e igualitária quando se 

tratar de acessibilidade e qualidade. Laboratórios, salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, banheiros, restaurantes universitários, todos sem exceção, 

necessitando assim a criação de comitê que discuta um possível “Plano 

Integrado de Gestão dos Espaços” (PIPE), expandindo esse acesso também 

não só aos alunos, mas a cidade em geral, promovendo eventos culturais e 

ocupação dos espaços públicos pela população. 

7) Tecnologias e Participação Popular: A necessidade de investimentos em 

tecnologias se faz necessária atualmente, e mais ainda, o incentivo a produção 

interna de tal tecnologia deve ser pensado no âmbito de planejamento de 

políticas que visem melhorias para a demanda social, a formação de uma 

cultura cada vez mais fragmentada devido à tecnologia gera cada vez mais a 

necessidade das pessoas de questionarem a gestão, principalmente dentro da 

maior Universidade do país, que recebe recursos para investimentos que não 

deveriam ser voltados ao desenvolvimento tecnológico de mérito individual ou 

institucional, mas sim mérito acadêmico e de aplicação social; 

 

 Todos os tópicos alavancados acima devem ser considerados de acordo 

com a necessidade e não a ordem expressa, a criação do pensamento crítico 

dentro da instituição leva os alunos a questionarem frequentemente a política 

de produção acadêmica, e principalmente a de rever a concepção 



conservadora dos valores preservados pela universidade, pois a avaliação 

continua deve ser feita em períodos específicos que possam influenciar dentro 

da sala de aula, como medidas restritivas ou arcaicas de ensino que no 

presente não funcionam mais devido à didática crescendo da diversidade de 

métodos de ensino fundamental e médio cada vez mais detalhados e 

abrangentes. Debates e participação popular para a elaboração de um plano 

diretor é fundamental, e somente assim será construída uma Universidade que 

saberá o que almejar futuramente criando padrões realmente novos de 

conhecimento, pesquisa, ensino e extensão. 
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