
MANOBRA ELITISTA E MILIONÁRIA DA UNIFESP 

Congregação garante contrato de até 15 milhões com o Grupo Torricelli-Anhanguera 
 

A exemplo das universidades ao longo da história da humanidade, burocratas e docentes elitistas do Campus Pimentas 

são contrários a permanencia da academia na periferia. Quem não se lembra do famoso “dossiê” apoiado por diversos 

docentes conservadores da Unifesp Campus Guarulhos/Pimentas, famoso pelo conteúdo elitista e preconceituoso contra 

a permanência de universidades públicas na periferia. 

O Unifesp em Luta denunciou recente manobra da Congregação, aprovando contrato milionário com o Grupo Torricelli-

Anhanguera. O prazo desta locação será de 3 a 5 anos e valor mensal de R$ 250.000,00. Ao final de 3 anos, o custo 

mínimo em valores atuais será de R$ 9 milhões. Vide os prazos estourados para construção dos estádios e as obras de 

mobilidade urbana para a Copa do Mundo: nunca terminam no prazo e valor orçado, portanto são de R$ 15 milhões 

previstos para contrato de 5 anos e o aluguel deste local provisório poderá ser maior, sem contar os reajustes ao longo 

dos próximo anos. 

Após denúncia na Câmara Municipal de Guarulhos e imprensa local, dirigentes do Campus Pimentas aceitam utilizar a 

UNG para “pós-graduação” e “atividades de extensão”, mas pretendem assinar contrato milionário. Esta barbaridade 

ainda não chegou à grande imprensa, Ministério da Educação, Ministério Público Federal e ao próprio Governo Federal. 

Entra e saí diretores acadêmicos e a prática continua a mesma. Os setores mais conservadores dominam a universidade 

pública para uso privado, se beneficiando das parcerias “público-privado” (LEI N
o
 11.079/2004). O Unifesp em Luta vai 

disponibilizar outras provas à imprensa e ao Ministério Público Federal.     

TRECHO DA ATA QUE COMPROVA A VIABILIDADE DO GALPÃO EM FRENTE AO CEU PIMENTAS, TRANSFORMADO EM 

“PATINHO FEIO”, vítima das manobras: 

ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

No dia seis de dezembro de dois mil e doze, às dezesseis horas, na sala de aula oito do prédio central da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros que compõem a Congregação da Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, conforme lista de presença 
anexa.  
[…] DIRETOR ADMINISTRATIVO…Informou ainda que chegou uma demanda para o espaço de 24 mil metros quadrados, 24 
salas de aula, mais salas de professores e de projetos. Neste sentido, após consultar duas empresas, fizemos a 
contratação e a empresa fez o projeto, inclusive com custos aproximado de R$ 1.800.000,00 e o prazo de execução de 90 
(noventa) dias. Nós recebemos esta demanda e executamos, agora, enviamos para a Comissão de Infraestrutura que 
deverá apresentar nesta congregação. […]. Às dezoito horas e quarenta e sete minutos a reunião foi encerrada e esta ata 
foi lavrada por mim, Secretária da Congregação.  

Veja o “dossiê” elitista e a íntegra desta ATA no Unifesp em Luta: www.unifespemluta.wordpress.com 

O Movimento Estudantil defende “AUDIÊNCIA PÚBLICA JÁ” com participação dos estudantes, técnicos, 

docentes não comprometidos com esta corrupção e a população de Guarulhos, principalmente do bairro dos 

Pimentas, defensora histórica por uma universidade pública na região. Mas não basta só audiência, a decisão 

quanto ao local provisório deverá ser pública e na citada audiência. 

Esta atitude da CONGREGAÇÃO, REITORIA e DIREÇÃO ACADÊMICA demonstra como as elites lidam com o 

poder, mesmo após duas semanas em que milhões de brasileiros OCUPARAM (e continuam) as ruas contra o 

aumento de R$ 0,20 nos transportes, conseguindo a revogação das tarifas e exigindo transformação imediata 

do investimento dos recursos públicos, assim torna-se inadmissivel aceitar este CONTRATO MILIONÁRIO.  

Convidamos todos os CAs, DCE e CR-DCE, bem como todo o corpo estudantil e de servidores técnico-

administrativos a entrarem nesta luta da Unifesp. A destinação obscura destas verbas atinge a toda a 

universidade. Não dá pra ficar em cima do muro: você é a favor ou contra o desperdício de dinheiro público 

para a iniciativa privada CONTRATO MILIONÁRIO DE 15 MILHÕES? 

Unifesp em Luta 
02/07/2013 


