
 

 

 
Of./EACH/ Dir. - 218/2014 

 
São Paulo, 28 de novembro de 2014. 

 
 
Ilmo. Sr.  

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco 

Secretário Geral da Universidade de São Paulo 

 
Ref.: Proposta orçamentária – Exercício 2015 

 
Prezado Senhor, 

        

Envio a proposta orçamentária para 2015 para a Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades, em anexo. Informo que a proposta foi construída com base no 

orçamento executado em 2013 pois, em 2014, com a interdição da parte Leste 

do campus Capital e toda a perda de funcionamento normal da Unidade por 

cerca de sete meses, muito do orçamento não foi executado, acarretando 

prejuízos para os vários setores de atividade, que estão sendo progressivamente 

sanados na medida do possível. Foi aplicado um índice de 5,1% de reajuste, 

referente ao índice da inflação no período, obtendo-se os valores constantes da 

tabela anexa. Cumpre destacar que, ao contrário de estimativas prévias, o 

estudo do histórico orçamentário da Unidade mostrou que 2012 não foi um ano 

de execução orçamentária normal da Unidade, e, por isso, 2013 aproxima-se 

mais da realidade e é mais adequado para a base de cálculo.  

Adicionalmente, algumas peculiaridades da EACH necessitariam de 

atenção especial, segundo manifestação da Congregação na reunião do dia 26 

de novembro de 2014, que analisou e aprovou a proposta, mas com os 

seguintes destaques: 

1 – A verba destinada ao treinamento de funcionários precisaria 

aumentar para cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais), já que o quadro de 

servidores técnico-administrativos, muito enxuto na EACH (relação de cerca de 

0,8 funcionários por docente), precisa ser valorizado e aperfeiçoado, para que 

possamos melhorar métodos de trabalho e ampliar o conhecimento e 

qualificação dos servidores. Já foi iniciado um levantamento de vários cursos e 

treinamentos que poderiam contribuir para, entre outras coisas, melhorar a 

qualificação do ponto de vista de trabalhar com sistemas novos que podem 

agilizar fluxos de trabalho, por exemplo. A interdição que durou a maior parte de 

2014 impediu a concretização deste plano que já havia sido colocado como meta 

de gestão a partir de reivindicações dos funcionários e de constatação das 

necessidades. 

2 – Com relação à manutenção e reposição de equipamentos de informática, 

no início da implantação da nova Unidade da USP na zona Leste, os novos 

docentes receberam computadores para seu uso individual. No entanto, com 

todas as dificuldades pelas quais a Unidade tem passado, como demora na  



 

 

 

implantação de laboratórios, número relativamente reduzido de professores, 

ainda com perdas ao longo do tempo sem a correspondente reposição, 

acarretando alta carga didática, perturbação na continuidade das atividades 

devido às questões ambientais, ocorreu que nem todos os professores 

conseguiram captar recursos para renovação independente dos equipamentos. 

Neste contexto, a Congregação da Unidade, na reunião mencionada, aprovou o 

destaque também para o aporte de R$300.000,00 (trezentos mil reais) neste 

item do orçamento, para que haja uma renovação significativa desses 

equipamentos, com impacto positivo nas atividades, além da continuidade da 

necessária manutenção e reposição dos equipamentos para os diversos setores 

técnico-administrativos. 

3 – Ainda com relação aos equipamentos de informática, os recursos 

direcionados à Unidade não têm sido suficientes para a montagem de um 

conjunto de laboratórios de informática que atenda satisfatoriamente à demanda 

de utilização dos alunos; até hoje não há nem laboratórios didáticos de 

informática que permitam a realização de aulas práticas com um aluno por 

computador (o número normal de alunos por classe é de 60 na EACH), nem 

salas de informática em quantidade suficiente, para utilização independente 

pelos alunos, que evitem filas de espera junto aos equipamentos. A EACH conta 

com 4800 alunos de Graduação, tem a maior proveniência, entre as Unidades 

da USP, de alunos da rede pública e da região Leste da cidade, e precisa dar 

um atendimento mais amplo a este tipo de estrutura para as atividades 

acadêmicas. Por isso, a Congregação apresentou a demanda de R$300.000,00 

(trezentos mil reais) no item Projetos Especiais ligados à Graduação, para 

atender parte significativa desta necessidade. 

4 – Com relação às viagens didáticas, de grande importância para o 

alcance dos objetivos de várias disciplinas da Graduação, nas mais diversas 

áreas do conhecimento abordadas pelos cursos da EACH, elas têm sido 

realizadas e a Congregação da EACH vê a necessidade de destacar, nesta 

oportunidade, a relevância de garantir os recursos necessários para sua 

consecução, incluindo a evolução de atividades realizadas tradicionalmente e 

que incluem, agora, a ampliação de um projeto didático reconhecido e premiado 

que deverá alcançar, em 2015, a esfera da internacionalização da Graduação, 

no âmbito latinoamericano. Para isso, a solicitação é de um aporte para viagens 

didáticas de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), 10% maior que 

o executado em 2013 com o reajuste de 5,1%.  

Sendo o que se apresentava para o momento, colocamo-nos à disposição 

para eventuais esclarecimentos e renovamos nossos agradecimentos pela 

atenção dada à situação excepcional vivida pela EACH desde 2013. 

Atenciosamente, 
 
            

Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo 
Diretora 

                          EACH/USP 


