
Grupo quer criar consulta on line na USP 
 
Objetivo do sistema é coletar a opinião de alunos, docentes e funcionários da universidade em 
sistema certificado  
 
Quatro nomes despontam como eventuais candidatos à sucessão na reitoria: dois são diretores 
de faculdade e os outros são pró-reitores  
 
Um grupo de professores liderado pelo diretor da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), 
Sylvio Sawaya, quer implantar um sistema de consulta on line de opinião da comunidade 
uspiana, para abordar temas como apoio a greves ou novo formato de eleição para reitor, por 
exemplo. 
 
A ideia, diz Sawaya, é criar um sistema aberto e certificado, que possibilite identificar as 
opiniões na USP como um todo e dentro dos diversos grupos (alunos, funcionários, docentes e 
também nas unidades). 
 
A proposta ganhou força após se intensificarem os gritos dos grevistas de "Fora Suely". 
Docentes entrevistados pela reportagem nas duas últimas semanas comentam que a reitora 
favoreceu o movimento grevista ao se recusar a dialogar até mesmo com os membros mais 
destacados do Conselho Universitário sobre que providências adotar. 
 
Segundo esses professores, o distanciamento da reitora até em relação aos principais cérebros 
da USP aumentou depois dos confrontos do último dia 9, entre PMs e manifestantes em pleno 
campus, os primeiros desde os anos 60. 
 
Um professor do Instituto de Física ouvido pela Folha viu nesse sintoma claro sinal de que é 
preciso aumentar o volume da opinião pública da USP, para as estruturas de poder 
conhecerem o que se passa nas cabeças uspianas. Esse é o sentido para ele da proposta de 
consulta on line. 
 
Eleição 
 
A sucessão da reitora não começou oficialmente, mas quatro nomes já são citados no Conselho 
Universitário como possíveis candidatos (as eleições vão acontecer em cerca de cinco meses): 
1. Armando Corbani, do Instituto de Física, pró-reitor de pós-graduação. Ele deverá ter o apoio 
da reitora. 2. Glaucius Oliva, diretor do Instituto de Física de São Carlos. 3. João Grandino 
Rodas, diretor da Faculdade de Direito. 4. Ruy Altafim, da Escola de Engenharia de São Carlos, 
(pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária). 
 

 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 jun. 2009, Cotidiano, p. C1, C3-C5. 


