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Numa situação de crise, a urgência de sua superação desdobra-se no 
reordenamento das referências, já que os homens buscam, para além da 

reiteração das condições sociais de existência, a instauração de formas 
previsíveis de vida social. Todo projeto de mudança supõe, ao fim e ao cabo, 

a instauração da ordem no lugar do que é percebido como desordem. 
E todo projeto de uma nova ordem implica o esboço mais ou menos preciso 

da comunidade que [o] partilhará, e de como deverá fazê-lo [...].

István Jancsó e João Paulo G. Pimenta, “Peças de um Mosaico 

(ou Apontamentos para o Estudo da Emergência da Identidade 

Nacional Brasileira)”, em Carlos Guilherme Mota (org.), Viagem Incompleta: 

a Experiência Brasileira (1500-2000) – Formação: Histórias, p. 143.

Este capítulo ensaia uma interpretação sobre processos históricos fun-
damentais para o escopo do livro e para uma reflexão mais ampla sobre 
a memória e seus significados: a criação da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e sua expansão, entre fins do século xx e os primeiros 
anos do século xxi. Este último processo coincidiu com o momento em 
que a Universidade aproximava-se dos 75 anos de existência, se entender-
mos a Escola Paulista de Medicina (epm), fundada no início da década 
de 1930, como núcleo a partir do qual a Unifesp viria a se desdobrar. Tal 
afirmação não traz embutida uma sugestão teleológica ou de inexorabili-
dade, como este e os demais capítulos do livro procuram explicar.

I V

Criação e Expansão da Unifesp
marcos da memória e da história institucional
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1. Sobre as origens da epm, ver capí-
tulo ii.

O estudo não pretende criar uma analogia factual entre a fundação 
da epm, a criação da Unifesp e sua posterior expansão, endossando 
uma afirmação corrente no senso comum de que a história se repete – 
uma vez que ela não se repete. Ao analisar a criação da Unifesp e sua 
expansão, queremos explicitar mecanismos a respeito dos quais o histo-
riador não pode deixar de refletir em seu ofício, quais sejam: a história 
entendida como processo; a agência daqueles que experimentaram os 
acontecimentos e a invenção das tradições e da memória coletiva. Para 
tanto, lidaremos sempre no campo das permanências e rupturas – no-
ções sem as quais a compreensão de qualquer problema histórico fica 
enormemente prejudicada.

Um longo intervalo de tempo separa as origens da epm da criação 
e expansão da Unifesp, sendo que os dois processos se deram em con-
textos bastante distintos1. Todavia, ambos ocorreram em circunstâncias 
de crises, frente às quais os agentes históricos encontraram diferentes 
respostas ou possibilidades de atuação institucional.

Antes de tudo, é preciso expor a noção de crise com que estamos 
lidando. Crise e superação são conceitos caros aos historiadores, espe-
cialmente àqueles mais afeitos às transformações de toda ordem, em 
particular nos campos da política e da economia. Mesmo observando 
os fenômenos sob o prisma da história social, o historiador não perde 
de vista essa dinâmica, sempre tendo em conta que as transformações 
(assim como as permanências) são experimentadas e levadas a cabo 
por sujeitos históricos de carne e osso, e não por estruturas ou insti-
tuições com voz e vida autônoma – até porque estruturas e instituições 
são invenções humanas manejadas por seres humanos em ação, que 
vivenciam processos e elaboram suas consciências e práticas políticas 
a partir da experiência.

Quando empregado em um discurso oral ou textual, o termo “cri-
se” quase sempre carrega certo grau de desconforto, indicando uma 
situação na qual os envolvidos se vêem diante de um problema ou 
impasse. Freqüentemente, os historiadores examinam crises ou outros 
processos históricos a partir de um intervalo de tempo confortável, mas 
esse distanciamento não pode lhes eximir do dever de ensaiar análises 
sobre fenômenos contemporâneos. Tal distanciamento também não 
deve levar os profissionais da história nem seus leitores a concluir que 
a consciência e as práticas dos sujeitos sociais deveriam seguir este ou 
aquele modelo, como se houvesse leis históricas a serem cumpridas, 
confundindo o historiador com o juiz.

Importa assinalar que, se as situações de origem e expansão po-
dem ser entendidas como impasse ou problema, não necessariamente 
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2. István Jancsó, Na Bahia, contra o 
Império: História da Sedição de 1798, 
p. 203. Agradeço a Wilma Peres Cos-
ta por ter chamado minha atenção para 
o texto de Jancsó e para a necessidade 
de operar o conceito de crise na discus-
são do objeto desta pesquisa. Evidente-
mente, a responsabilidade pelas conclu-
sões é minha.

3. Pierre Nora, “O Retorno do Fato”, 
em Jacques Le Goff e Pierre Nora 
(dir.), História: Novos Problemas, pp. 
179-193.

4. Pierre Nora, “Entre Mémoire et His-
toire: la Problématique des Lieux”, em 
Pierre Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire, 
tomo 1: La République, pp. xvii-xlii.

carregam impossibilidades de resolução. A visão de um processo como 
objeto imerso em uma crise pode escapar aos sujeitos históricos que o 
vivenci(ar)am, o que não inviabiliza o uso do conceito no decorrer da 
análise: “a crise não aparece à consciência dos homens como modelo 
em vias de esgotamento, mas como percepção da perda da operacio-
nalidade de formas consagradas de reiteração da vida social. Em outras 
palavras, é na generalização da busca de alternativas que a crise se ma-
nifesta, é nela que adquire efetiva vigência”2. Entendido dessa forma, 
o termo “crise” afasta os sujeitos históricos da imobilidade e traz em si 
um potencial de amadurecimento e transformação aplicável tanto nos 
âmbitos institucional e coletivo como na esfera dos indivíduos.

As conexões entre crise, memória e transformação também pre-
cisam ser explicitadas. A atenção dada pelos seres humanos à memó-
ria se acentua nos momentos de ruptura, em que seres humanos com 
vínculos comunitários temem perecer. Uma ruptura desse tipo seria, 
obviamente, uma situação de crise – como um confronto bélico de 
grandes proporções, por exemplo. Mas as transformações bruscas ou 
violentas não são os únicos eventos reavivadores da memória, como 
observaremos a seguir.

O historiador francês Pierre Nora procurou explicar o imenso de-
sejo de preservação da memória existente em nossa época, lidando com 
situações estruturais. Em um artigo de 19743, Nora preocupava-se com 
o processo da mundialização – que, mais recentemente, chamamos de 
globalização –, no qual o tempo parece se acelerar e a duração de um 
fato torna-se a mesma da notícia. Dez anos mais tarde, o autor esmiu-
çou o significado da “aceleração do tempo”: trata-se de uma situação 
em que o passado vai perdendo seu lugar para o presente eterno, em 
que tudo o que importa é a notícia e o imediato, enquanto a identidade 
construída ao longo do tempo vê-se ameaçada. Assegurar a conserva-
ção de traços e vestígios – em outras palavras, preservar a memória – 
funcionaria como um contraponto ao efeito desintegrador provocado 
pela rapidez da mundialização4 ou da globalização. Nesse sentido, não 
é incomum que os membros de uma comunidade assolada pela idéia 
de transformação e aceleração do tempo voltem seus interesses para 
a preservação da memória e para a reafirmação de suas identidades e 
tradições. Podemos ver nesse processo uma forma de resistência – não 
necessariamente articulada em termos sociais – contra a perda da iden-
tidade e contra as transformações que ocorrem num ritmo mais rápido 
do que as noções de tempo e permanência com a qual costumávamos 
lidar cotidianamente, baseada em um passado entendido como mítico, 
heróico ou ideal. A expansão da Universidade, experimentada (mas 
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5. Ver capítulo i.

6. Ver capítulo i.

7. Ver capítulo ii.

8. Ver capítulo iii.

não concluída) entre 2004 e 2007, pode ser entendida nesse quadro – 
ainda que não se trate de criar um modelo explicativo, mas sim de ope-
rar com uma hipótese. Afinal, expandir-se evoca, entre outras coisas, as 
noções de crise, transformação e aceleração do tempo, além de tomada 
de decisões e redefinição de identidade(s).

Momentos celebrativos, tal como o vivido pela Unifesp na co-
memoração de seus 75 anos, também podem ser entendidos como de 
renovada preocupação com a memória5, especialmente quando coinci-
dem com uma circunstância de crise – no caso, deflagrada pelas reno-
vadas necessidades de financiamento e alimentada pela expansão física 
e das áreas do conhecimento abrigadas na Universidade. Claro está 
que, com a expansão, não se pretendia extinguir a predecessora epm, 
mas o processo deu nova forma a uma instituição profundamente en-
raizada e formada por membros conscientes dos elementos formadores 
de sua memória coletiva.

Se o formato da epm e os vínculos nela criados não pereceram, mu-
daram substancialmente de identidade a partir do momento em que a 
comunidade acadêmica acatou a idéia (que até então lhe era exterior e 
estranha) de transformação e crescimento em direção a outros campos 
do saber – processo que podemos observar e abordar como uma crise. 
Em meio a essa crise, a recomposição da relação entre o presente e o 
passado tornou-se uma estratégia de sobrevivência emocional, de pre-
servação da identidade, de reiteração das tradições e, ao mesmo tempo, 
de fortalecimento interno e de superação da crise.

Não foi apenas no processo de expansão dos cursos e campi da 
Unifesp, ocorrido no início do século xxi, que a preservação da iden-
tidade e a reiteração das tradições pautaram a atuação de parte dos 
membros da antiga epm. Os sinais da crise são evidentes em outros 
processos, como em algumas efemérides6, no curso da federalização 
ocorrida em 19567, na abortada iniciativa de criação da primeira Uni-
versidade Federal de São Paulo entre 1961 e 19648, durante a criação 
da Unifesp em 1994 e na expansão propriamente dita, a partir de 2005. 
Trataremos, aqui, dos dois últimos processos.

De epm a Unifesp: Memória e História

A Universidade Federal de São Paulo foi criada em 1994, a partir do 
núcleo representado pela Escola Paulista de Medicina. A princípio, 
essa transformação não indicava mudanças imediatas ou profundas no 
funcionamento do ensino e da pesquisa, no espaço físico e nem nas 
áreas de atuação acadêmica. Ao contrário, havia sinais de que, naquele 
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9. Guilherme Palmeira, Minuta de Pa-
recer, “Pasta [sem classificação] conten-
do documentos do prof. dr. Manuel Lo-
pes dos Santos – Arquivo da Reitoria da 
Unifesp”, s./d.

10. Ana L. Guímaro e Leonel Prata 
(eds.), A Universidade da Saúde: Escola 
Paulista de Medicina, 70 anos, p. 65.

11. Durval Rosa Borges, Relatório do 
Pró-Reitor de Graduação da Unifesp 
(jul. 1995-jul. 1999). São Paulo, 1999.

momento, a transformação em universidade não apontava para a uni-
versalidade do conhecimento, mas para a manutenção do modelo da 
“Universidade da Saúde”. Assim pode ser entendido o parecer do se-
nador Guilherme Palmeira, relator do projeto de lei no 139 que, vindo 
da Câmara dos Deputados, foi analisado na Comissão de Educação do 
Senado Federal em 1994:

A nova universidade, decorrente da aprovação deste projeto, poderá, 
destarte, destacar-se como um modelo para a nova concepção de universida-
de, que prevê a concentração de estudos por área, no caso, a área de ciências 
biológicas e da saúde, o que poderá contribuir para a melhoria da qualidade já 
alta na formação de recursos humanos altamente qualificados e na produção 
científica e tecnológica9.

No aniversário de setenta anos, em 2003, refletindo sobre o que 
fora a transformação em universidade, a “comunidade epemista” sen-
tia-se satisfeita, rememorando a mudança como fiadora da autonomia, 
“tanto para expedir diplomas de seus cinco cursos de graduação, que 
até então precisavam ser reconhecidos pela Universidade Federal de 
São Carlos, como para criar novos cursos”10.

Tudo isso não impediu a percepção da mudança também como 
parte de uma conjuntura de crise, como afirmou o Durval Rosa Bor-
ges, ao final de seu exercício no cargo de primeiro pró-reitor de gradua-
ção da Unifesp, em 1999:

“[...] A Unifesp vive período de crise, reflexo da desatenção do país com 
a saúde e a educação. Por outro lado vem sofrendo as dores do crescimen-
to, do rito de passagem/transformação. A origem da crise está na evolução 
de um tipo de modelo acadêmico para outro muito mais complexo [...]. É 
mais complexo o modelo acadêmico onde a prioridade está no ensino e na 
pesquisa, e as características da assistência por eles determinada. Este modelo 
contempla a geração de conhecimento, estimula ações interdisciplinares e a 
captação de recursos. Neste modelo espera-se que a Instituição seja excelente 
no ensino (graduação e pós-graduação), na pesquisa e na assistência, mas é 
diferenciada a atuação de cada um de seus membros. Como nem todos po-
dem ser excelentes em tudo, espera-se de cada um que contribua, segundo 
sua vocação e competência, para o desenvolvimento do projeto institucional 
[...]. Deve haver avaliação continuada do desempenho das diferentes partes 
da universidade à luz do projeto institucional. O conjunto torna-se mais efi-
ciente que a soma das partes11.
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12. Lei no 8.957, de 15 de dezembro de 
1994, que dispôs sobre a transformação 
da Escola Paulista de Medicina em Uni-
versidade Federal de São Paulo.

13. Na “Pasta contendo documentos do 
prof. dr. Manuel Lopes dos Santos – Ar-
quivo da Reitoria da Unifesp”, encon-
tram-se minutas com intervenções do 
reitor pro-tempore e cópia do texto final 
do Termo de Instalação da Universidade 
Federal de São Paulo, assinado pelo en-
tão ministro da Educação e do Despor-
to, Murílio de Avellar Hingel e datado 
de 26 dez. 1994, no qual reforçava-se a 
determinação: o mec, “no prazo de 180 
dias da publicação da lei no 8.957, de 15 
de dezembro de 1994, tomará as provi-
dências necessárias para a elaboração da 
Estrutura Regimental e do Regimento 
Geral da Universidade Federal de São 
Paulo – Unifesp, para serem aprovados 
pela instância própria, na forma da le-
gislação pertinente”.

14. Ver Ata da Reunião da Congregação 
da epm, 23 nov. 1994.

Anos antes de os termos dessa análise virem a público, a Congrega-
ção da epm já emitia sinais de sensibilidade à crise, instalada em função 
das possíveis alterações na identidade e dos eventuais prejuízos à auto-
nomia da Escola em nome da nova instituição que se criava. Entre a 
votação do projeto na Câmara dos Deputados (em 22 de novembro de 
1994) e a publicação da lei no 8.957 (em 15 de dezembro de 1994)12, 
o texto aprovado no Legislativo federal foi lido na Congregação. Um 
de seus membros mostrou-se apreensivo devido à “desinformação a 
respeito desse processo”, ressaltando, paradoxalmente, que “o projeto 
foi aprovado como apresentado pela Escola”.

Dois motivos foram aventados como fontes de apreensão. Primei-
ramente, o artigo da lei que designava o mec como responsável pela 
adequação dos regimentos da epm ao novo formato de universidade 
e não mais unidade isolada de ensino superior – ao passo que a Con-
gregação preferia elaborar e aprovar seu próprio Estatuto13. O segundo 
motivo “foi a questão do nome, uma vez que a Congregação já discuti-
ra em outra oportunidade a inclusão do nome Escola Paulista de Medi-
cina (tradicional) no nome da Universidade”14. O argumento em favor 
da manutenção do nome tornava-o um símbolo ou lugar da memória, 
ao qual a comunidade apegava-se firmemente.

No primeiro artigo da lei no 8.957, o legislador determinou a trans-
formação da Escola Paulista de Medicina em Universidade Federal de 
São Paulo. Embora o regimento não fosse imediatamente alterado, seria 
preciso adequar a estrutura e o funcionamento antigos aos moldes no-
vos. O patrimônio da epm foi transferido para a Unifesp (art. 15), bem 
como o quadro funcional e os cargos de direção. Os artigos 11 e 12 da 
lei criavam os cargos de reitor e vice-reitor da Unifesp e extinguiam 
seus equivalentes na antiga epm (diretor e vice-diretor), o que na prática 
significava a extinção da própria Escola Paulista de Medicina como uni-
dade, já que o vínculo hierárquico passaria a se dar entre as instâncias 
executivas máximas (Reitoria, Pró-Reitorias e Conselhos) e os departa-
mentos, sem a mediação de escolas, faculdades, centros ou institutos.

A lei previa, assim, a extinção da antiga estrutura institucional e 
a criação de uma nova. Ainda que as mudanças tenham se dado no 
campo das possibilidades de expansão nos limites alargados de uma 
universidade, o funcionamento cotidiano de cursos, pesquisas e ativi-
dades de extensão, bem como as áreas do conhecimento abrigados na 
Unifesp, continuavam a ser rigorosamente os mesmos da antiga epm. 
O que não havia mais era patrimônio, funcionários e cargos próprios 
da epm, bem como cessava o efeito legal da sigla e a própria instituição 
deixava de existir formalmente.
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15. Informes da Reitoria, Decisões do 
Consu, sessão de 12 maio 2004. Um 
sumário dos debates que resultaram 
nesta decisão e a referência à posição 
de alguns membros do Conselho que 
vinculavam essa idéia à permanência 
do nome “Escola Paulista de Medici-
na” inscrito no logotipo podem ser en-
contrados na Ata da reunião do Consu/
Unifesp, 12 maio 2004.

A sigla e a memória permaneceram como referentes de uma tra-
jetória que contava com mais de seis décadas naquela ocasião. Se não 
valia mais em termos legais e administrativos, a sigla epm e o símbolo 
imagético da antiga Escola continuaram a ser veiculados nos papéis 
oficiais e no site da Unifesp até fins de 2007 (Figura i), indicando a 
construção de uma sinonímia entre a nova Universidade Federal de São 
Paulo e a antiga Escola Paulista de Medicina no interior da comunida-
de que dava suporte à memória da epm.

Às vésperas da implantação do campus Baixada Santista da Unifesp 
– o primeiro situado fora da Vila Clementino, em São Paulo –, o Con-
selho Universitário (Consu) tomou uma decisão que deixava entrever 
a persistência da memória, a crise e as propostas de superação: decidiu 
reentronizar a nomenclatura que, na prática, jamais caíra em desuso nos 
cursos de Medicina e Enfermagem, estendendo-a aos demais cursos de 
graduação oferecidos na sede paulistana. As graduações que funciona-
vam até 2004 passariam a ser denominadas Escola Paulista de Medicina, 
Escola Paulista de Biomedicina, Escola Paulista de Enfermagem, Escola 
Paulista de Fonoaudiologia e Escola Paulista de Tecnologia Oftálmica15, 
ainda que a estrutura e a organização não incluíssem, efetivamente, a 
criação de escolas ou institutos universitários stricto sensu.

A implantação do campus Baixada Santista e o iminente início do 
funcionamento dos campi Guarulhos, Diadema e São José dos Cam-
pos trouxeram perspectivas de mudanças inusitadas, mas não adotadas 
imediatamente. Em fins de 2006, o reitor Ulysses Fagundes Neto afir-
mava, diante do Consu, seu empenho em 

[...] dar identidade a cada um dos cursos ministrados na Unifesp, apro-
vando que todos pudessem usar o nome “Escola Paulista” [...]. Disse que 
como o símbolo da Unifesp permaneceu com o nome de Escola Paulista de 
Medicina, entendemos que seria necessário rever, contemplando a Instituição 
com um símbolo, como também um logotipo diferente para cada curso.

Figura i. Logotipo e título institucionais, veiculados no site http://www.
unifesp.br, acesso em out. 2007.



194 jaime rodrigues

16. Ata da reunião ordinária do Consu/
Unifesp, 11 out. 2006; Edital de concur-
so de criação de marca mista (logotipo) 
da Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp, publicado no dou de 10 abr. 
2007, seção 3.

17. Ver capítulo ii.

18. Carlos da Silva Lacaz, Faculdade de 
Medicina: Reminiscências, Tradição, Me-
mória de Minha Escola, cap. 8.

19. De acordo com Jonas Soares de Sou-
za, o jequitibá era o símbolo do extin-
to Partido Republicano Paulista (prp), o 
que pode sugerir que a escolha dessa ár-
vore como símbolo do Centro Acadêmi-
co da epm, em 1938, trazia ainda marcas 
do rancor dos paulistas pela perda do po-
der após a subida de Getúlio Vargas ao 
poder, em 1930. A hipótese talvez mere-
cesse algum investimento que, todavia, 
extrapola os objetivos aqui pretendidos. 
Ver Jonas Soares de Souza, “As Rodo-
vias Paulistas e as Monções Setecentis-
tas”, Zélio Alves Pinto (org.), Cadernos 
Paulistas: História e Personagens, p. 53.

As discussões giraram em torno de uma fórmula que preservasse ao 
máximo o símbolo original, mantendo a cor verde e excluindo a cobra, 
tão fortemente relacionada aos cursos da área de saúde e à medicina em 
particular. Por fim, o Consu decidiu abrir um concurso público para a 
escolha do novo logotipo, estabelecendo parâmetros à criação. Os parâ-
metros mantinham, no edital, alguns elementos do antigo símbolo da 
Escola Paulista de Medicina: o formato, a cor e a data da fundação16.

Entre junho e outubro de 2007, foram encaminhados à Fap 96 
propostas de logotipos por 41 candidatos. Desse conjunto, dez pro-
postas foram selecionadas por uma comissão composta pelo reitor, o 
vice-reitor, os quatro pró-reitores, o chefe de gabinete da Reitoria e o 
presidente da Fap. Encaminhadas ao Consu, o plenário escolheu, em 
sua reunião de 21 de novembro de 2007, aquela de autoria da publici-
tária Flávia Teixeira de Carvalho, reproduzida na Figura 2.

Atendendo aos parâmetros do edital do concurso, o novo logotipo 
alude à fachada do edifício mais antigo da Unifesp na Vila Clementi-
no, situado à rua Botucatu e para onde se mudou a Escola Paulista de 
Medicina ao adquirir a antiga Chácara Schiffini17. O edifício abriga a 
epm desde setembro de 1936 e, em 2007, era o endereço do Auditório 
Leitão da Cunha, do cehfi, do Museu Histórico Prof. Dr. Wladimir 
da Prússia Gomes Ferraz e da Disciplina de Anatomia Descritiva e 
Topográfica, ligada ao Departamento de Morfologia e Genética, sendo 
uma referência espacial importante para o conjunto da Universidade. 
Patrimônio histórico edificado remanescente dos primeiros tempos da 
Escola Paulista de Medicina, a fachada estilizada no novo símbolo da 
Unifesp remete ao passado epemista sem comprometer o formato reno-
vado da Universidade, implantado no século xxi e que incluiu outros 
campos reconhecidos do saber acadêmico que também demandavam 
uma representação simbólica na programação visual universitária.

Carlos Lacaz sustentou que “os emblemas das instituições tradu-
zem suas origens, revelam o espírito de seus fundadores e marcam os 
anseios de seus integrantes”18. Tal postulado indica caminhos profícuos 
para uma análise do antigo emblema da Escola Paulista de Medicina.

Entre outras informações, o símbolo ou lugar da memória represen-
tado pelo antigo emblema institucional remontava à data de surgimento 
da epm (1933) e aludia a uma cor – o verde, expressão da medicina. 
Além disso, reproduzia o desenho de uma árvore – o jequitibá19, espécie 
nativa da Mata Atlântica, que ocorre especialmente na latitude de São 
Paulo e cresce de forma reta, como se nada pudesse obstaculizar seu de-
senvolvimento, além de sobreviver por mais de um século, ressaltando 
a naturalidade paulista e a longevidade do saber e da instituição. O em-
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20. Sobre a polêmica em torno do uso 
desse símbolo ou do caduceu de Mercú-
rio como representação do saber médi-
co, ver Paulo R. Prates, “Do Bastão de 
Esculápio ao Caduceu de Mercúrio”, Ar-
quivos Brasileiros de Cardiologia, 79 (4), 
out. 2002. Cf. também Robert A. Wil-
cox e Emma M. Whitham, “The Sym-
bol of Modern Medicine: Why One 
Snake is More than Two”, Annals of In-
ternal Medicine, 138 (8), pp. 673-678, 15 
abr. 2003 (devo a indicação deste último 
texto a Durval Rosa Borges).

21. Sobre o símbolo gráfico da epm her-
dado pela Unifesp, ver ainda Wladimir 
da Prússia Gomes Ferraz, “O Emblema 
da epm e o seu Significado”, Jornal da 
Paulista, 5 (58), out. 1992, p. 8. Con-
curso para a escolha de uma bandeira 
da epm foi realizado em 1991, cf. “Pau-
lista já tem Bandeira Oficial”, Jornal da 
Paulista, no 41, mar. 1991, p. 8.

blema reportava-se também ao signo mais conhecido do saber médico a 
partir do século xvi: o bastão de Asclépio20, com uma cobra enrolada em 
um cajado – na adaptação, a cobra enlaça o tronco de um jequitibá21.

A manutenção do emblema (tornado logotipo) e da inscrição “Es-
cola Paulista de Medicina” sob o nome da Universidade Federal de São 
Paulo entre 1994 e 2007 exemplificam claramente a idéia da comuni-
dade como suporte da memória. A comunidade em questão, forma-
da de início pelos egressos compulsoriamente da epm para a Unifesp, 
transformou-se a partir da expansão principiada em 2005. A memória, 
no entanto, não se transformou no mesmo ritmo, e a comunidade re-
manescente buscou manter aqueles signos que remetiam a significados 
não necessariamente compreendidos ou compartilhados pelos membros 
da nova comunidade em formação – a Unifesp em seus diferentes campi 
e áreas do saber. Parte da comunidade remanescente da epm buscou, 
enfim, resguardar sua memória diante de uma situação em que, no dizer 
de Maurice Halbwachs, temia perecer, ainda que simbolicamente.

Essa busca pode ser exemplificada pelas cerca de cinqüenta mani-
festações ocorridas quando da escolha do novo logotipo da Unifesp. 
A imensa maioria da comunidade acadêmica não se manifestou, con-
trária ou favoravelmente, acerca do novo símbolo, o que me leva a 
analisar, aqui, apenas as opiniões encaminhadas ao endereço eletrônico 
disponibilizado para comunicação.

Se o antigo logotipo não se impunha como unanimidade para a 
comunidade acadêmica pós-expansão, com o novo símbolo não foi di-
ferente. Parte do descontentamento foi de ordem estética (“péssimo 

Figura 2. Logotipo institucional aprovado em 21 de novembro de 2007.
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22. Nome do remetente suprimido, 
Logo Unifesp. Mensagem recebida em 
29 nov. 2007.

23. Nome do remetente suprimido, 
Novo “Desenho” Versus Eterno Símbolo. 
Mensagem recebida em 30 nov. 2007.

24. Nome do remetente suprimido, Fale 
Conosco – 75 Anos Unifesp. Mensagem 
recebida em 12 dez. 2007. O destaque 
é meu.

25. Nome do remetente suprimido, Lo-
gotipo da Unifesp. Mensagem recebida 
em 28 nov. 2007.

26. Nome do remetente suprimido, Fale 
Conosco – 75 Anos Unifesp. Mensagem 
recebida em 28 nov. 2007.

27. Nome do remetente suprimido, Fale 
Conosco – 75 Anos Unifesp. Mensagem 
recebida em 25 nov. 2007.

28. Nome do remetente suprimido, Fale 
Conosco – 75 Anos Unifesp. Mensagem 
recebida em 27 nov. 2007.

29. Nome do remetente suprimido, 
Novo Símbolo. Mensagem recebida em 
28 nov. 2007.

gosto” e “enorme falta de criatividade”, nas palavras de um missivista 
não identificado22, ou “um desenhinho péssimo”, na opinião de um 
ex-aluno23), mas a maioria expressou seu apego à tradição supostamente 
usurpada. Dentre todas as mensagens, apenas uma foi encaminhada por 
um aluno de um dos campi fruto da expansão pós-2005, afirmando que 
o símbolo vencedor do concurso não representa a ampliação da Unifesp, 
“onde a principal palavra seria integração de áreas do conhecimento”24.

Para alguns alunos, ex-alunos, médicos residentes e outras pessoas 
que preferiram não se identificar ao enviarem suas mensagens, a impres-
são foi de uma forte inspiração nos logotipos das faculdades de medici-
na da Universidade de São Paulo (na capital e em Ribeirão Preto), com 
as quais os acadêmicos da epm mantêm até hoje uma velha e acirrada 
concorrência acadêmica e esportiva que divide o campo entre a “india-
rada” (epm) e a “porcada” (usp). Analisando a mudança estritamente da 
perspectiva dessa competição salutar, alguns entenderam que o novo 
símbolo da Unifesp se inseria apenas na disputa por excelência entre os 
mais afamados cursos médicos paulistas. Ato contínuo, demonstraram 
sua indignação, afirmando que “nós temos nossa própria identidade e 
história, estamos entre as melhores universidades do Brasil, temos pes-
quisadores tanto na área básica quanto clínica respeitados mundialmen-
te. Não precisamos copiar ninguém, somos exemplos para outros”25.

A mudança do logotipo foi entendida por outros como um esque-
cimento deliberado das origens, uma “iniciativa [para] aniquilar as raízes 
culturais e tradições da Minha Escola”26. Isso se expressou ainda em afir-
mações tais como “medicina não é o único curso, mas sempre foi o carro-
chefe e o maior nome da nossa Universidade”27 e que o símbolo, a histó-
ria e a tradição tinham sido jogados no lixo e mudados “por nada”28.

De outro lado, houve entendimentos de que os defensores da ex-
pansão da Unifesp abandonaram o nome epm, que muitos se orgulham 
de ter ajudado a construir e de compartilhar:

Hoje me sinto um felizardo por ter feito parte de uma história tão glorio-
sa como a da epm, cheia de conquistas e tradição. É certo que o tempo passa e 
tudo muda. A Universidade cresce, se diversifica, se espalha pelo Estado [sic], 
abre novos cursos, porém não pode esquecer das suas raízes e da sua história. 
Encontrar alguém vestido com o velho símbolo da epm nos mais diferentes 
lugares sempre traz uma alegria e uma sensação de familiaridade em todos os 
que passaram por aqui29.

Do orgulho pelo passado e pelo presente construídos, houve quem 
concluísse que “os cursos novos são incapazes de compreender a di-
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30. Nome do remetente suprimido, Fale 
Conosco – 75 Anos Unifesp. Mensagem 
recebida em 25 nov. 2007.

31. Nome do remetente suprimido, So-
bre Novo Logo. Mensagem recebida em 
28 nov. 2007.

32. A sugestão para a pesquisa que re-
sultou no trecho que se segue veio de 
conversas com Durval Rosa Borges e do 
texto “Unifesp Tem Logotipo Escolhi-
do em Concurso Público”, Ação Fap, no 
11, jan./fev. 2008, pp. 2-3.

mensão do que a Escola significa, querendo abandonar algo sem o qual 
não existiriam”30 e que “não se pode pensar nos campi em detrimento 
da instituição-mãe”31. Diante disso, é preciso registrar que, se a escolha 
do novo logotipo foi uma necessidade colocada em pauta a partir da 
expansão, ela não foi definida pelos novos cursos ou campi – os quais 
não existem de modo antagônico ou em função da existência de ou-
trem, mas sim de exigências da vida acadêmica que serão analisadas no 
decorrer deste capítulo.

A antigüidade e a tradição do símbolo imagético da Unifesp troca-
do em 2007 precisam ser avaliadas com certo vagar e à luz das evidên-
cias32. Uma pesquisa em timbres de papéis oficiais do capb, da epm e, 
mais tarde, da Unifesp, atravessando momentos-chave como a federa-
lização e a criação da Universidade, indica que os símbolos utilizados 
variaram ao longo do tempo. A pesquisa indica também que não houve 
uma única marca institucional vigente todo tempo, pois símbolos di-
ferentes tiveram uso simultâneo durante a existência da instituição. O 
apego à imagem vigente em 2007 e os significados atribuídos a ela são 
tradições inventadas recentemente, como pode ser acompanhado nas 
imagens a seguir.

O convite para um baile em benefício do Hospital São Paulo em 
1935 (Figura 3) é a primeira tentativa de dotar a epm de um símbolo 
– ao que tudo indica, abandonado logo em seguida, já que em papéis 
posteriores não se encontra mais sinal dele.

O logotipo da Unifesp, substituído em 2007 (Figura 11) e entendi-
do pela comunidade acadêmica do século xxi como símbolo e lugar da 
memória, é uma adaptação modernizada do símbolo fixado em 1938 por 
Delfino de Oliveira Vianna como marca do capb. O símbolo de 1938 – 
com o ano da fundação partido em dois numerais ladeando o jequitibá 
e sem a inscrição do nome da Escola Paulista de Medicina – pode ser 
observado em documentos oficiais da epm, como nos diplomas emitidos 
desde a conclusão do curso pela primeira turma (1938) (Figura 4). Em 
outros documentos, podemos observar o símbolo com traços moderni-
zados, como no Calendário Escolar de 1975 (Figura 5), em um convite 
para evento realizado em 1989 (com o desenho da cobra ligeiramente 
modificado) (Figura 6) e em convites para cerimônias ocorridas em 1991 
(Figura 7) e 1994 (Figura 8), por exemplo. O mesmo símbolo também 
apareceu em documentos do Centro Acadêmico, como os convites para 
os jantares comemorativos do décimo e do 25o aniversários de formatura 
da primeira turma (em 1948 e em 1963, respectivamente) (Figuras 9 e 
10). Esse logotipo, modificado em 1994 com a inscrição do nome da 
Unifesp (Figura 11), foi utilizado até fins de novembro de 2007.
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Figura 3. Fonte: Capa de convite para baile em benefício do Hospital São 
Paulo, patrocinado pela Associação Cívica Feminina e pelo Centro Acadêmico 
Pereira Barretto, 9 nov. 1935. Acervo do cehfi, pasta no 36 – Bailes e Jantares.

Figura 4. Fonte: Diploma de Wladimir da Prússia Gomes Ferraz, Acervo do 
Museu Histórico/cehfi.
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Figura 5. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 101 – epm: Convites e Eventos.

Figura 6. Fonte: Programação do Março Musical da epm. Acervo do cehfi, 
pasta no 101 – epm: Convites e Eventos.
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Figuras 7 e 8. Fonte: Convite da Congregação da epm para cerimônia de 
transmissão do cargo de diretor para Manuel Lopes dos Santos, 11 mar. 1991 
e convite para inaugurações diversas, 21 out. 1994, respectivamente. Acervo 
do cehfi, pasta no 101 – epm: Convites e Eventos.
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Figuras 9 e 10. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 16 – Formaturas e Aniversá-
rios, convites de 8 dez. 1948 e 8 dez. 1963.
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A utilização do logotipo com a fachada do Hospital São Paulo ini-
ciou-se antes mesmo da inauguração do edifício. Reprodução estilizada 
a partir do projeto arquitetônico, a fachada já aparecia em 1939 (Figura 
12) em um folheto relativo ao Baile do Café – evento promovido pelo 
capb para angariar fundos destinados à construção do Hospital. A fa-
chada permaneceria em uso como timbre da epm até a federalização, 
em 1956 – como podemos observar, por exemplo, no cabeçalho do 
papel oficial da escola em uma correspondência de 1950 (Figura 13).

Depois de 1956, alinhada a todas as instituições ligadas ao Governo 
Federal, a epm adotou o brasão da República como logotipo em seus tim-
bres – ainda que o símbolo criado por Delfino Vianna continuasse a ser 
usado em diplomas e em outros documentos (como vemos nas Figuras 
5, 6 e 7). Na seqüência, reproduzimos diagramações diferentes de papéis 
timbrados da Escola com o referido brasão: ofício de Paulo Enéas Galvão 
ao diretor da epm em setembro de 1960 (Figura 14) e um comunicado 
destinado aos funcionários da Fisiologia em setembro de 1972 (Figura 15).

A profusão de logotipos e a simultaneidade no uso deles ao longo 
do tempo não impediram que documentos produzidos na epm circu-
lassem sem qualquer símbolo imagético, transformando em marcas os 
nomes da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo, secunda-
das pelos nomes dos departamentos ou dos professores que mandavam 
imprimir seus próprios papéis. É o que podemos observar nestes exem-
plos: timbres de Alípio Corrêa Netto em capa de prontuário de pacien-
te do hsp (Figura 16), de registro de resultado de exame microscópico 
da anatomia patológica (Figura 17) (ambos do ano de 1943) e de Jairo 
Ramos, datado de 1962 (Figura 18). Mesmo em documentos oficiais e 
destinados a um público mais amplo, a ausência de símbolos imagéti-
cos também pode ser observada, como na capa do catálogo dos cursos 
de pós-graduação oferecidos no início da década de 1970 (Figura 19).

Figura 11. Fonte: http://www.unifesp.br, acesso em out. 2007.
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Figura 12. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 36 – Bailes e Jantares, folheto 
“Baile do Café”, 26 abr. 1939.

Figura 13. Fonte: Cópia de ofício de José Leal Prado de Carvalho a Álvaro 
Guimarães Filho, 2 jan. 1950. Acervo do cehfi, pasta no 175 – Cadeira de 
Química Fisiológica.
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Figura 14. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 150 – Edgard Freire.

Figura 15. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 150 – Edgard Freire.

Figura 16. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 187 – Dossiês Médicos de Pacientes.

Figura 17. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 164 – Seção de Gastroenterologia 
do Departamento de Clínica Médica 9 – Laboratórios Farmacêuticos – ce.
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Figura 18. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 164 – Seção de Gastroenterologia do 
Departamento de Clínica Médica 9 – Laboratórios Farmacêuticos – ce.

Figura 19. Fonte: Acervo do cehfi, pasta no 33 – Bolsas de Estudo e Pós-graduação.
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33. Maurice Halbwachs, A Memória Co-
letiva.

34. Maurice Halbwachs, op. cit.; Pier-
re Nora, op. cit.

35. Pierre Nora, op. cit., p. xix.

Para Halbwachs, o sentimento de pertencimento não é apenas fí-
sico, mas principalmente afetivo. Situações vividas só se tornam me-
mória se aquele que rememora o faz por sentir-se afetivamente ligado 
ao grupo ao qual pertence33. Transposto para a experiência que vimos 
analisando, esse sentimento, individual ou da comunidade formada 
por professores, servidores e alunos que construíram a epm, configura 
uma memória afetiva instituída em símbolos, tal como o logotipo e o 
nome “Escola Paulista de Medicina”. Símbolos da memória, no sen-
tido atribuído à expressão por Halbwachs, são aqueles que, para além 
de sua existência física, são também instrumentos estimulantes da ca-
pacidade de lembrar de algo – como os bens culturais, os objetos, os 
livros, os documentos, as fotografias, os espaços físicos ou uma marca 
imagética. Neste caso, o antigo logotipo possuía todas as características 
de um símbolo da memória ou de um lugar da memória, este último 
nos termos da definição de Nora: tudo aquilo que expressa o desejo de 
retornar a rituais que definem os grupos ou o movimento de resgate 
dos sinais de pertencimento grupal34.

Diante das manifestações acerca do novo símbolo e dos significa-
dos da expansão da Unifesp, seria útil tentar compreender as distinções 
entre memória e história. Ainda que ambas nos remetam ao passado, a 
forma como se relacionam com o tempo diferencia uma da outra. “A 
memória é um fenômeno sempre atual, um vínculo verdadeiro com o 
presente eterno”; ela não rompe com o passado no presente, porque só 
retém do passado o que ainda está vivo ou é capaz de viver na cons-
ciência de um determinado grupo. Já a história não opera exclusiva-
mente com essa continuidade: em seu ofício, o historiador pode lidar 
com fatos sem ter uma relação de lembrança com o que é narrado, 
construindo historiografia sem (re)viver a memória – física ou afeti-
vamente. Como bem definiu Nora, a história como conhecimento é 
a operação intelectual e laicizante que torna o passado inteligível e, 
simultaneamente, é o contraponto da memória, pois a dessacraliza. É 
uma disciplina racional e envolve registro, distanciamento, problemati-
zação, crítica e reflexão – ao que acrescentaríamos a criação da narrativa 
a partir de escolhas feitas pelo historiador, que nunca é neutro em sua 
produção historiográfica. A história reconhece o passado, mas não é o 
passado; é uma representação dele35.

Longe de ser apenas um lugar de exercício da afetividade ou um sis-
tema de laços que unem indivíduos e lhes confere identidade, a memó-
ria coletiva também precisa ser entendida como um campo de conflitos 
com os quais é preciso lidar no fazer histórico e na vida cotidiana.
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36. Ana L. Guímaro e Leonel Prata, 
op. cit.

37. Manifesto pela Universidade Pú-
blica na Zona Leste. Agradeço a Célia 
Maria Benedicto Giglio por ter dispo-
nibilizado o acesso a esse documento, 
bem como à correspondência enviada à 
Unifesp em 20 out. 1999 e ao abaixo-as-
sinado em apoio ao Manifesto.

Definindo a Expansão

Em meados de 2003, a Universidade Federal de São Paulo celebrava os 
setenta anos de sua fundação, considerados a partir da data da criação 
da Escola Paulista de Medicina (epm), em 1933. Nas cerimônias co-
memorativas da data, coroadas com a publicação de um livro sobre a 
trajetória da instituição36, pouco ou nada se disse acerca da expansão. 
De fato, a expansão só seria consubstanciada a partir de 2005 – num 
sinal claro de que tal processo não vinha sendo planejado de forma 
sistemática até aquela efeméride.

O primeiro indício de discussão sobre a expansão não se originou 
nas instâncias superiores da Unifesp, mas no movimento denominado 
Fórum de Educação da Zona Leste. Reunindo quase duas mil assinatu-
ras em apoio ao Manifesto pela Universidade Pública na Zona Leste, os 
membros desse movimento negociavam sua pauta junto ao então reitor 
da Unifesp, Helio Egydio Nogueira, em 1999. Entre outros itens, as 
reivindicações eram:

a. a instalação de cursos da Universidade Federal de São Paulo na Zona 
Leste, e que sejam instalados no Parque Ecológico, utilizando os recur-
sos físicos que já existem e que pertencem ao Governo Estadual, sendo, 
portanto, nossos;

b. o início de cursos de nível superior da área da saúde e de qualificação 
de professores:

 Curso de Saúde Ambiental (Técnico Ambientalista)
 Curso de Técnico Sanitarista
 Curso de Enfermagem
 Curso de Nutrição
 Curso de Aperfeiçoamento de professores de Ciências, Química, Física 

e Biologia
 Serviços de Extensão à comunidade [...]37.

O pretendido campus universitário federal na Zona Leste de São 
Paulo não seria implantado. No entanto, a reivindicação deixa entre-
ver que a imagem criada pela epm e legada à Unifesp ultrapassara os 
muros acadêmicos e ganhara visibilidade social. Afinal, era pela pauta 
de um movimento representativo que vinha à tona a possibilidade 
de implantação de cursos na área do saber em que a Unifesp mais se 
destacava. A identidade de “Universidade da Saúde”, portanto, era 
reconhecida tanto pelos membros da comunidade acadêmica como 
em outros circuitos sociais.



208 jaime rodrigues

38. Ulysses Fagundes Neto, Edito-
rial: “Crescer com Qualidade”, Jornal 
Unifesp, no 6, abr. 2006, p. 2.

39. Ata da Reunião Extraordinária do 
Consu/Unifesp, 27 out. 2006.

40. “Expansão: Desafios e Perspectivas”, 
Jornal Unifesp, no 12, jan. 2007, p. 4.

Ao ser implementada, nos primeiros anos do século xxi, a expan-
são começou por áreas do conhecimento que dialogavam de perto com 
os cursos e atividades já em funcionamento – ou seja, a experiência 
concentrou-se inicialmente no campo das ciências da saúde. Na visão 
de dirigentes da Universidade, isso reforçava a boa reputação construí-
da ao longo de setenta anos e que era entendida como “o maior capital 
que uma instituição de ensino pode ter”. Adentrar o terreno das outras 
áreas do conhecimento era um processo que demandava cuidados re-
dobrados, na visão do reitor Fagundes Neto, que representava amplos 
setores da comunidade universitária. Caminhando em direção às hu-
manidades e às outras áreas em que a Unifesp ainda não tinha presença 
relevante, a expansão deveria, “necessariamente, acontecer dentro de 
parâmetros de excelência”38.

A legítima pretensão da excelência aplicada à expansão ocuparia um 
lugar importante nos debates. O fórum “Novos Rumos da Unifesp”, 
por exemplo, ocorrido em fins de 2006, significou um momento de 
repor esse argumento, na medida em que a instituição se debruçava 
sobre a experiência de ampliar seu horizonte de atuação, ainda muito 
recente. Multiplicava-se por quatro o número de vagas oferecidas no 
processo seletivo discente e crescia também a oferta de cursos novos, 
assim como a procura pelo vestibular, que saltou de catorze mil inscri-
tos em 2005 para 23 mil em 2006 – o que, na visão de Luiz Eugênio 
Moraes Mello, pró-reitor de Graduação, “demonstra a confiança da 
população na nossa instituição, como também a nossa responsabilida-
de em oferecer aos estudantes cursos com excelência”39. A esses novos 
públicos e membros da comunidade era preciso expor a trajetória da 
instituição, agregando-os ao compromisso com a “excelência reconhe-
cida há décadas na saúde”40, que deveria ser aplicado às demais áreas 
do conhecimento recém-incorporadas à Universidade com a expansão. 
A tabela a seguir permite compor um quadro das mudanças referen-
tes à oferta de vagas e cursos no bojo da expansão, ocorridas em um 
intervalo de apenas dois anos (2005-2007) – tempo curto para uma 
instituição septuagenária e ciosa de suas tradições.
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Tabela i. Cursos e vagas oferecidos no vestibular

até 2005
curso vagas
Medicina 121
Enfermagem 88
Biomedicina 33
Fonoaudiologia 36
Tecnologia Oftálmica 22

Total 300
a partir de 2007

curso campus vagas
Medicina Vila Clementino 121
Enfermagem Vila Clementino 88
Biomedicina Vila Clementino 33
Fonoaudiologia Vila Clementino 36
Tecnologia Oftálmica Vila Clementino 22

Subtotal Vila Clementino 300
Educação Física Baixada Santista 42
Fisioterapia Baixada Santista 42
Nutrição Baixada Santista 42
Psicologia Baixada Santista 42
Terapia Ocupacional Baixada Santista 32

Subtotal Baixada Santista 200
Ciências Biológicas Diadema 50
Engenharia Química Diadema 50
Farmácia e Bioquímica Diadema 50
Química Diadema 50

Subtotal Diadema 200
Ciências Sociais Guarulhos 100
Filosofia Guarulhos 100
História Guarulhos 100
Pedagogia Guarulhos 100

Subtotal Guarulhos 400
Ciências da Computação São José dos Campos 50

Subtotal São José Dos Campos 50
total unifesp 1 150

Fonte: Folheto “Unifesp em expansão: crescendo com qualidade”, 2007. Nessa 
fonte, não constam as vagas disponibilizadas no campus São José dos Campos. 
Para estas, ver http://www.unifesp.br/prograd/novo/index.php?option=com_
content&task=view&id=529&Itemid=217, acesso em out. 2007.



210 jaime rodrigues

41. Cf. informe do reitor, dando conta 
de que fora aprovada “solicitação de ver-
ba para os alunos cotistas, no valor de r$ 
195 mil e que esta foi incluída no qua-
dro orçamentário, mas não no financei-
ro. Salientou que continuamos batalhan-
do pelo crédito suplementar e que existe 
embate entre o mec e a Andifes [Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior] para 
efetuar a divisão da verba. Esclareceu que 
já foram divididos r$ 30 milhões e ain-
da faltam dividir os r$ 55 milhões res-
tantes”. Ata da Reunião Extraordinária 
do Consu/Unifesp, 13 jul. 2005.

42. Ata da Reunião Extraordinária do 
Consu/Unifesp, 10 mar. 2004; Ata da 
Reunião Ordinária do Consu/Unifesp, 
14 abr. 2004. Nader e, mais tarde, Mar-
cos Pacheco de Toledo Ferraz, viriam a 
presidir o Grupo Institucional para Es-
tudos de Ações Afirmativas na área de 
graduação, cf. Atas de Reuniões Ordiná-
rias do Consu/Unifesp, 19 ago. 2004, 13 
out. 2004 e 11 maio 2005.

43. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 22 jun. 2006.

44. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 12 jul. 2006.

O número de vagas disposto na tabela acima inclui outra mudança 
derivada da expansão como processo ligado não apenas ao espaço físico, 
à presença em outros municípios e aos novos cursos, mas à Universida-
de como um todo. Trata-se da adesão às políticas de ações afirmativas, 
no caso as cotas destinadas a não-brancos para ingresso no vestibular.

Tal política emanara de uma orientação formulada pelo mec em 
2003, para que todas as instituições brasileiras de ensino superior 
discutissem a adoção de ações afirmativas em seus órgãos decisórios. 
Naquela altura, dezoito universidades públicas brasileiras já adotavam 
o sistema de cotas para afro-brasileiros. O sistema foi implantado na 
Unifesp no vestibular de 2004, ainda que a Universidade não contasse 
imediatamente com a garantia do repasse de verbas correspondente ao 
ingresso de mais 10% de novos alunos, negros e/ou pardos oriundos de 
escolas públicas – o que ocorreria em meados de 200541. A proposta de 
implantação do sistema de cotas para negros e/ou pardos foi defendida 
por Helena Nader e ampliada, mais tarde, por sugestão do reitor, para 
incluir também índios. Votada, a proposta de adesão ao sistema de co-
tas obteve 31 votos a favor, quinze contra e sete abstenções42.

Em 2006, a discussão sobre o tema continuava a ser pautada pela 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e concentrava-se nos critérios 
a serem adotados para o preenchimento das vagas não ocupadas por 
negros, pardos e índios, na implantação do sistema de cotas nos novos 
campi que iniciariam suas atividades em 2007 (Diadema, Guarulhos e 
São José dos Campos) e na criação de novas cotas, destinadas a profes-
sores das escolas públicas onde esses campi se situariam. Os membros 
do Consu deram aval aos encaminhamentos das questões, entendendo 
que se as vagas destinadas a negros, pardos e índios não fossem preen-
chidas por estes, o seriam pelo sistema universal. Ao mesmo tempo, 
decidiram pela implantação do sistema de cotas étnicas em Guarulhos, 
São José dos Campos e Diadema, mas vetaram a fixação de cotas para 
professores do ensino público43.

A Prograd, na pessoa de seu pró-reitor, voltaria a defender as co-
tas para professores de escolas públicas em Diadema e Guarulhos, 
dividindo o Consu entre os partidários da inclusão e os que conside-
ravam incorreto destinar vagas apenas àqueles dois municípios. Para 
a inclusão, não estavam em pauta os cursos oferecidos em São Paulo, 
por exemplo, talvez em função de seu distanciamento das questões e 
currículos dos ensinos fundamental e médio, com os quais os cursos 
oferecidos em Diadema e Guarulhos têm maior afinidade. Em segun-
da votação, novamente o sistema de cotas para professores foi rejeita-
do no Conselho Universitário44.
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45. Resoluções no 23, 27, 36, 37, 38 e 42.

46. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 11 fev. 2004.

Votado no Consu, o sistema de cotas foi oficializado juntamente 
com um aumento no número de vagas de todos os cursos de gradua-
ção. Por meio de resoluções, criaram-se e renovaram-se as cotas na 
Unifesp entre 2004 e 2007, acrescentando 10% de vagas novas sobre as 
já existentes até aquele ano, que seriam destinadas a candidatos negros, 
pardos ou indígenas que tivessem cursado o ensino médio em escolas 
públicas. Essas vagas deveriam ser preenchidas por meio de avaliação 
no vestibular. A partir de então, os candidatos concorreriam mediante 
auto-declaração e, caso não fossem preenchidas na época da matrícula, 
seriam convocados os candidatos classificados independentemente da 
cor de pele auto-declarada. Anualmente, o sistema têm passado por 
avaliações da Comissão Permanente de Vestibular e do Conselho Uni-
versitário, que delibera sistematicamente sua prorrogação45.

* * *

Se em 2007 a expansão física, geográfica, de vagas e de campos do saber 
já se tornara palpável, o ano de 2004 foi marcado pela assimilação do 
tema. A partir daí, a expansão tornou-se assunto recorrente nas instân-
cias superiores da Universidade, em especial no Consu. É importante 
frisar que o tema veio à tona de forma intensa poucos meses após a 
comemoração dos setenta anos da epm, alterando consideravelmente 
os rumos do debate sobre o futuro da Unifesp.

Nesse período, a ampliação do espaço físico no campus da Vila 
Clementino continuava a ser abordada, como quase sempre fora. Em 
fevereiro, o Conselho era informado sobre o início da construção do 
Edifício de Pesquisas ii (também chamado de Edifício Acadêmico 2), 
após serem resolvidas questões relativas à licitação da obra46. Além de 
cumprir objetivos acadêmicos, a construção desse edifício destinava-se 
a racionalizar o uso de espaços e os gastos com o aluguel de dezenas de 
imóveis para a realização de atividades acadêmicas e de assistência. Os 
imóveis situam-se em torno do quadrilátero originalmente ocupado 
pela Escola Paulista de Medicina na Vila Clementino, delimitado pelas 
ruas Botucatu, Pedro de Toledo, Napoleão de Barros e Borges Lagoa.

Na mesma reunião em que os conselheiros foram informados 
acerca do novo edifício acadêmico, também veio à tona a primeira 
discussão pública sobre a expansão da Unifesp para além dos limites 
desse bairro paulistano, cuja paisagem vêm sendo marcada há décadas 
pela convivência com a epm, o hsp, o fluxo de ambulâncias, pacientes 
e pessoas vestidas de branco, cor característica da indumentária dos 
profissionais da saúde.
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47. Balanço de Atividades do Primeiro Se-
mestre da Gestão 2003/2007.

48. De acordo com Carlos da Silva La-
caz, “a estrutura da epm e o grande pres-
tígio entre os estabelecimentos de ensi-
no médico chamam a atenção do então 
ministro da Educação, Jarbas Passari-
nho, que elabora um projeto de lei para 
transformar a escola na Universidade de 
Ciências Biológicas e da Saúde. Mas o 
projeto é rejeitado por parecer do minis-
tro Leitão de Abreu, secretário da Presi-
dência da República no governo Geisel, 
o qual era defensor da idéia da ‘universa-
lidade do conhecimento, como embasa-
mento da universidade’”. Cf. Três Escolas 
de Medicina de São Paulo, p. 61.

49. Ana L. Guímaro e Leonel Prata, op. 
cit., pp. 59-60. “Foi Passarinho quem, 
de fato, implementou em 1970 a refor-
ma da universidade – iniciada em 1968 
[...]. A reforma universitária consistiu na 
racionalização administrativo-pedagó-
gica do ensino superior, através do re-
gime de créditos e da organização das 
matérias em departamentos. Para isso, 
estabeleceu-se um ciclo básico com ma-
térias iguais para todos os alunos de uma 
mesma faculdade e uma série de maté-
rias eletivas, exigidas pelo programa de 
cada curso singular. Estas últimas passa-
ram a ser fornecidas por departamentos 
específicos, ampliando assim a capacida-
de de absorção das universidades. Verbe-
te “Jarbas Passarinho”, em Alzira A. de 
Abreu et al. (coord.), Dicionário Históri-
co-biográfico Brasileiro Pós-1930.

50. “Transformação da Escola Paulista 
de Medicina em Universidade” e “Ante-
Projeto de Decreto-lei”, documentos s./d. 
ou assinatura, escritos em papel timbrado 
da epm. “Pasta contendo documentos do 
prof. dr. Manuel Lopes dos Santos – Ar-
quivo da Reitoria da Unifesp”.

51. Ver capítulo iii.

52. Lei no 5.540, de 28 nov. 1968 – 
Fixa normas de organização e fun-
cionamento do ensino superior e sua 
articulação com a escola média, e dá 
outras providências.

A ausência de um planejamento sistemático para novos cursos e 
campi na época da comemoração dos setenta anos não é o único sinal 
que aponta para a inexistência de uma expansão concreta nos primeiros 
anos do século xxi, tanto geográfica como em direção a outras áreas 
do conhecimento. Até o início de 2004, o próprio Consu não deixou 
registradas em suas atas quaisquer referências à expansão física para 
além da sede original e à ampliação das áreas do conhecimento em que 
a Universidade atuava. Naquela altura, a identidade e a memória que 
Unifesp construíra para si era a da “Universidade da Saúde”, um mode-
lo temático único em meio à rede de universidades federais brasileiras. 
De modo semelhante, no início do primeiro mandato do reitor Fagun-
des Neto, em 2003, estabelecia-se um elo claro entre a antigüidade e a 
memória institucional como “Universidade da Saúde”:

Importante também aqui mencionar os setenta anos de fundação da 
Unifesp, comemorados em 2003. Ser septuagenária alcançando o status de 
Universidade da Saúde, com produção científica ímpar que se equipara aos 
centros de excelência internacionais, é motivo de orgulho, mas representa 
também o enorme desafio e responsabilidade na condução de seus rumos, em 
um mundo de aceleradas transformações e intensa competitividade47.

Tradição incorporada à memória institucional, a expressão “Uni-
versidade da Saúde” aplicada à Escola Paulista de Medicina tem uma 
história que remonta à virada das décadas de 1960-1970, quando a 
cadeira de ministro da Educação era ocupada por Jarbas Passarinho 
(1969-1974)48. Na obra comemorativa dos setenta anos da Unifesp, 
reitera-se a informação de que o ministro “elaborou um projeto de lei 
que transformava a epm em Universidade de Ciências Biológicas e da 
Saúde”49, mas alguns documentos indicam que tal projeto fora elabora-
do por membros da própria Escola Paulista de Medicina50.

Como vimos, a primeira tentativa de criação de uma universidade 
federal em São Paulo fora abortada na primeira metade da década 
de 196051. O tema voltou à pauta na virada da década seguinte, em 
função do que preconizava a lei no 5.54052, que reorganizou o ensino 
superior em 1968.

Contrariando um dos princípios da lei, a epm não se fundira a 
outras instituições para formar uma universidade, mantendo-se como 
estabelecimento isolado. Precisava encontrar um novo formato para se 
adequar às exigências da reforma universitária. Agora, não se tratava 
mais de criar uma universidade a partir da reunião de unidades isola-
das de ensino superior no Estado de São Paulo, como se aventara entre 
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53. “Transformação da Escola Paulis-
ta de Medicina em Universidade”, op. 
cit., fl. 11.

54. Idem, fl. 13.

1961-1964. No novo contexto, a intenção era forjar um modelo pelo 
qual a epm pudesse conduzir o processo de construção de uma nova 
universidade. Esse modelo, com nuances adquiridas em diferentes mo-
mentos do debate, foi o da “Universidade da Saúde”.

Recorrendo à antigüidade e à excelência de seus cursos na área mé-
dica, a epm pôde evitar a disputa acadêmica com outras áreas do saber 
ou unidades de ensino que, naquela altura, se reuniam para originar 
a Universidade Federal de São Carlos, fundada em 1968. No modelo 
inventado pela epm, as ciências da saúde adquiriam caráter de centrali-
dade e os profissionais dessa área passariam a ter formação mais ampla. 
Assim como não se concebia que músicos de uma orquestra estudas-
sem sozinhos suas partituras “sem ensaios em conjunto”, profissionais 
como médicos, enfermeiros, odontólogos, fisiatras e outros deveriam 
atuar em equipes que compartilhassem uma linguagem comum. Ape-
sar de insistir na especificidade da formação de seus profissionais, o 
ponto central do modelo da “Universidade da Saúde” foi definido em 
oposição à tentativa anterior de criação de uma universidade federal, 
sobre a qual não se criara uma memória positiva – ao ponto de sequer 
se utilizar a sigla ufsp para designar a nova proposta, apenas alguns 
anos depois da extinção desta última. Pela proposta da epm, seria criada 
a Universidade Federal de São Paulo – ufesp, assim definida:

Uma universidade nascida de uma escola médica, com crescimento de 
dentro para fora pela criação natural de novos cursos, sem aspirar a grandes 
ampliações, [que] poderá manter o verdadeiro espírito universitário difícil de 
ser conseguido quando a formação se faz pela reunião de estabelecimentos já 
estruturados, que podem reunir-se mas não se misturam53.

Dentre as ampliações sugeridas, propunha-se integrar a Escola Pau-
lista de Enfermagem, ampliando o número de vagas e reforçando o curso 
de auxiliares, e criar o curso de graduação em psicologia, aproveitando-
se a experiência do grupo de psicobiologia já atuante na epm. No futuro 
e aos poucos, poderiam ser criados cursos superiores de odontologia, 
bromatologia, fisiatria, radiobiologia e outros, além de “cursos técnicos, 
como de dietista, laboratorista, arquivista, técnico de biblioteca, de ra-
diologia, de prótese ortopédica, de prótese dentária etc.”54 (Figura 20).

Sem apoio de outras autoridades no Governo Federal, a propos-
ta de criação da ufesp não teve andamento favorável, mas o formato 
de “Universidade da Saúde” voltou à discussão em pelo menos duas 
outras ocasiões. Primeiramente em 1979, quando representantes da 
Escola afirmavam que ela reunia “todas as condições de estrutura e tra-
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Figura 20. Abrangendo propriedades da epm (verde), da spdm (rosa), da pre-
feitura de São Paulo (azul) e de particulares (amarelo), o campus da Universida-
de Federal de São Paulo (ufesp) proposta na virada das décadas de 1960/1970 
totalizaria quatro quadras e 64 717,46 m2 de área construída na Vila Clemen-
tino, ampliando os espaços utilizados havia décadas pela epm, pelo hsp e pela 
Escola Paulista de Enfermagem. Suas principais características seriam a forma 
compacta e a localização em área urbana. “O campus compacto, de crescimento 
vertical, se necessário, constitui elemento integrador de grande importância, 
pelo encontro permanente que provoca entre professores e alunos dos diferen-
tes cursos. Para cursos na área da saúde, é indispensável que o campus seja ur-
bano. A necessidade da existência de hospital, ambulatórios, pronto-socorro e 
centro de saúde, torna quase obrigatória a sua localização dentro da cidade. Por 
outro lado, somente com tal localização será possível uma verdadeira integração 
com a comunidade, de modo que os seus problema sejam não apenas sentidos, 
mas vividos e possa o estudo das soluções ser melhor dirigido”.
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55. Ana L. Guímaro e Leonel Prata, op. 
cit., p. 60.

56. Maria Alice Vanzolini da Silva 
Leme, O Retorno Social do Investimento 
Público e Privado na Academia: um Es-
tudo de Caso, p. 132.

57. Sobre a curta existência da ufsp, re-
meto o leitor ao capítulo iii.

58. Folheto Universidade Federal de São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina: A 
Universidade da Saúde. São Paulo.

59. “Expansão: Desafios e Perspectivas”, 
Jornal Unifesp, no 12, jan. 2007, p. 4.

60. Ulysses Fagundes Neto, “Editorial: 
‘É Hora de Colher’”, Jornal Unifesp, no 
4, fev. 2006, p. 2.

61. Informação assinalada em diferentes 
oportunidades, como no veículo de co-
municação oficial da Universidade: “É 
importante lembrar que a área ocupada 
e o número de alunos na graduação são 
componentes com peso significativo na 
matriz da Andifes [Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior], espécie de equação 
que orienta o mec na distribuição do 
orçamento de custeio de cada universi-
dade”. “Expansão: Desafios e Perspec-
tivas”, op. cit.

dição para constituir núcleo de uma Universidade dedicada seriamente 
ao ensino e à pesquisa na área de ciências biológicas e da saúde”. Por 
fim, o tema voltaria a ser discutido oficialmente a partir de 1986, com 
base em um “anteprojeto que transformava a epm em Universidade de 
Ciên cias da Saúde [...], mais uma vez sem conseqüências práticas”55. 
O ministro da Educação José Goldemberg (1991-1992), sugere “que 
a epm se torne Universidade da Saúde, [tendo em vista que] a Lei de 
Diretrizes e Bases não exige mais a criação de novos cursos e institutos 
para que se constitua uma Universidade”, disposição mantida no âm-
bito do Governo Federal com a visita à Escola feita pelo novo ministro 
da pasta, Murílio Hingel, “também favorável à mudança da instituição 
de isolada para Universidade”56.

A sigla Unifesp, que passou a denominar a nova universidade em 
1994, pode ter sido escolhida por razões fonéticas. Todavia, não posso 
deixar de notar que a sigla inaugurou uma nova tradição, excluindo da 
memória institucional a experiência da ufsp e a proposta da ufesp57.

A transformação da epm em Unifesp, “não modificou sua missão: 
desenvolver, em nível de excelência, as atividades inter-relacionadas de 
ensino, pesquisa e extensão, almejando a liderança nacional e inter-
nacional na área de saúde”58. No início do século xxi, entretanto, esse 
modelo começava a apresentar sinais de esgotamento, tendo em vista as 
exigências para o acesso ao financiamento público das universidades.

A adesão ao Programa de Expansão das Universidades Públicas 
Federais possibilitou à Unifesp assumir a liderança na implantação de 
novos campi no Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, como reco-
nheceu Lucila Amaral Carneiro Vianna, coordenadora do processo, 
era “uma chance única para ampliar sua área de atuação [...]. Crescer 
em termos de recursos humanos, incrementar sua produção científica, 
aumentar a área física e sua representatividade no cenário nacional, 
obtendo, em conseqüência, financiamento mais adequado”59. Opinião 
similar já havia sido expressada pelo reitor, para quem “nosso projeto 
de expansão, essencial para que a Unifesp ganhe mais espaço e tenha 
acesso facilitado aos recursos financeiros, humanos e tecnológicos in-
dispensáveis para a manutenção de nossa excelência no longo prazo, é 
uma realidade que a todos deve encher de orgulho”60.

A preocupação com a expansão não comportava somente a garan-
tia do “padrão de excelência” ou expressões similares continuamente 
repetidas nos discursos oficiais. A expansão, na medida em que dispo-
nibilizava substantivos aportes de financiamento público em função 
do aumento do número de cursos, vagas e alunos de graduação61, fun-
cionou como contraponto à necessidade de sanear financeiramente a 
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62. Gestão Unifesp 2003/2007: Metas e 
Realizações, p. 9.

63. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 13 set. 2006.

64. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 13 ago. 2007.

65. “Tempo de Planejar o Futuro”, Jor-
nal Unifesp, no 10, out. 2006, p. 2.

66. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 9 jun. 2004.

Unifesp, afetada pelos sucessivos contingenciamentos nos repasses de 
verbas do mec às universidades federais. Na avaliação dos redatores do 
relatório da gestão 2003-2007, a Unifesp e o Hospital São Paulo “en-
frentavam uma das piores crises de financiamento de sua longa histó-
ria”, com dívidas da ordem de r$ 180 milhões. A solução foi renegociar 
débitos, recuperar o crédito e iniciar um “novo ciclo de crescimento”62, 
contando com o aporte de uma verba de custeio e capital, em 2007, de 
ordem de r$ 26 milhões para o campus São Paulo (contra r$ 12 mi-
lhões no ano anterior) e mais de r$ 14 milhões para os campi Baixada 
Santista, Diadema e Guarulhos, “ficando assim dissipada a preocupa-
ção que existia”, nos termos do informe do reitor ao Consu63. As ver-
bas prometidas para 2008 apontavam para um aumento da ordem de 
30,47%, passando de r$ 40.855.524 (em 2007) para r$ 53.305.360, 
destinados aos cinco campi 64.

Na “Universidade da Saúde”, o desequilíbrio nas contas era ampli-
ficado pela própria especificidade institucional: do orçamento federal 
da Saúde provinha parte do dinheiro que financiava suas atividades, as 
quais também sofreram com os contingenciamentos e cortes de recur-
sos da União ao longo dos anos. Em 2006, nas palavras do reitor que 
liderou a expansão e o saneamento financeiro, tratavam-se de “dois 
caminhos distintos, porém complementares”65. Apenas dois anos antes, 
a situação da “Universidade da Saúde” era retratada de forma bastante 
pessimista no Consu:

[O sr. reitor] comunicou que há duas semanas esteve no Palácio do Pla-
nalto com prof. Sérgio Draibe, dr. Garcia e dra. Lílian [Ribeiro], em reu-
nião com Ministro José Dirceu, onde apresentaram todos nossos problemas 
e dificuldades. Disse que estava também presente o deputado José Mentor e 
que ficaram impressionados com o que ouviram, mas não fizeram nenhuma 
promessa. dra. Lílian propôs efetuar documento ao Ministério da Educação, 
expondo a gravidade da situação do hsp, esclarecendo que se não tomarem 
providências teremos que fechar o Hospital. O ministro José Dirceu disse que 
sensibilizaríamos o Ministério da Educação e teria mais força para encami-
nhar a solicitação ao Ministério da Fazenda66.

Por isso, é possível afirmar que a expansão e o saneamento finan-
ceiro foram lados da mesma moeda, ambos destinados a superar uma 
crise – ainda que não evitassem possibilidades de crises futuras e, na-
quele momento, imponderáveis.
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Tabela ii. Recursos disponibilizados à expansão da Unifesp

recursos financeiros (em r$)
campus 2005/2006 2007 (previsão) total

Baixada Santista 10.911.779,67 1.303.918,81 12.215.698,48
Diadema 8.385.000,00 8.327.500,00 16.757.500,00
Guarulhos 1.675.500,00 1.624.500,00 3.300.000,00

Fonte: “Expansão das universidades federais: o sonho se torna realidade (pe-
ríodo 2003-2006)”, pp. 65-67. A soma de recursos alocados ao campus Dia-
dema traz um erro evidente na fonte: a somatória dos anos de 2005/2006 e 
2007 totaliza r$ 16.712.500,00.

O mesmo documento emanado do Programa de Expansão do mec 
permite comparar o volume de investimento feito na Unifesp em relação 
às demais universidades federais já existentes e que aderiram ao progra-
ma. Centrada em seu modelo de “Universidade da Saúde”, a Universida-
de Federal de São Paulo, desde quando ainda se chamava epm, havia mais 
de trinta anos não criava novos cursos ou campi. Essa situação mudou 
quando a instituição recebeu o segundo maior volume de investimento 
público destinado à expansão em todo o Brasil, bem próximo à Univer-
sidade Federal do Amazonas (primeira colocada) e bastante à frente da 
universidade colocada em terceiro lugar (a Federal do Ceará).

Tabela iii. Recursos disponibilizados à expansão das universidades federais 
brasileiras (2005 a 2007)

universidade/campi montante (em r$)
ufam (Coari, Benjamim Constant, Humaitá, Parintins e 
Itacoatiara)

34.000.000,00

Unifesp (Baixada Santista, Diadema e Guarulhos) 32.273.198,48
ufc (Cariri/Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá) 20.339.001,39
ufpi (Picos, Parnaíba e Bom Jesus) 20.000.000,00
ufba (Vitória da Conquista e Edgar Santos/Barreiras) 19.588.751,00
ufmt (Rondonópolis, Sinop e Médio Araguaia) 18.999.999,39
ufpe (Agreste/Caruaru e Vitória de Santo Antão) 16.989.192,39
ufg (Catalão e Jataí) 16.525.362,24
ufma (Imperatriz e Chapadinha) 16.397.212,50
ufcg (Cuité e Pombal) 16.339.001,39
ufrpe (Garanhuns e Serra Talhada) 15.850.000,00
ufes (São Mateus e Alegre) 14.000.000,00
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67. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 11 maio 2005.

ufscar (Sorocaba) 11.000.000,00
ufrrj (Nova Iguaçu) 10.738.395,00
ufal (Arapiraca) 10.723.110,89
ufs (Itabaiana) 10.195.000,00
ufsm (Frederico Westphalen e Palmeira das Missões) 10.000.000,00
ufvjm (Teófilo Otoni) 8.567.176,17
ufpb (Litoral Norte) 8.000.000,00
ufu (Ituiutaba/Pontal) 8.000.000,00
ufv (Rio Paranaíba) 8.000.000,00
uff (Volta Redonda) 7.663.357,00
ufac (Floresta/Cruzeiro do Sul) 7.500.000,00
ufpa (Marabá, Castanhal, Bragança e Santarém) 5.973.000,00
ufpr (Litoral) 3.337.129,00
unb (Planaltina) recursos próprios

total 350.998.886,84

Fonte: Ver tabela ii. Os dados acima não incluem as novas universidades, mas 
apenas aquelas já implantadas e que aderiram ao Programa de Expansão no 
período assinalado.

O processo da expansão será discutido aqui em diferentes perspec-
tivas. Inicialmente, ressaltamos que a cultura institucional herdada da 
epm pautou a atuação das lideranças desse processo. Uma fala do reitor 
Fagundes Neto, na reunião do Consu em maio de 2005, é emblemática 
por expressar a vitalidade dessa cultura: comentando uma intervenção 
de Fabrício Chaves Martins, coordenador geral do Diretório Central 
dos Estudantes (dce), no Consu, o reitor afirmou “que também acha 
fundamental estabelecer as regras antes de iniciar qualquer projeto, 
mas no nosso país temos que criar e em seguida ousar, a fim de conse-
guir recursos e crescer”67. Desde 1933, muitas outras iniciativas leva-
das a cabo pelos membros da epm também caberiam nessa definição, 
incluindo a própria fundação da Escola. A criação e a implantação de 
cursos, serviços e modalidades de assistência precediam a existência 
dos recursos financeiros, e muitas parcerias só foram firmadas após o 
estabelecimento formal das iniciativas, como outros capítulos deste 
livro deixam claro.

Do Planalto à Baixada Santista

Em 11 de fevereiro de 2004, lemos na ata do Consu a primeira referên-
cia à implementação do “campus Litoral”, a partir de uma negociação 
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68. Atas de Reuniões do Consu/Unifesp, 
15 set. 2004 e 9 mar. 2005.

69. Atas das Reuniões Ordinárias do 
Consu/Unifesp, 13 jul. 2005, 10 ago. 
2005 e 5 out. 2005; “Prefeitura Cede 
Terreno para Futuro Campus Unifesp 
na Zona Sul”, Jornal Unifesp, no 2, out. 
2005, p. 7.

70. “Expansão: Desafios e Perspecti-
vas”, Jornal Unifesp, no 12, jan. 2007, p. 
5; Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 12 jul. 2006; “Prefeitura Cede 
Terreno para Futuro Campus Unifesp 
na Zona Sul”, Jornal Unifesp, no 2, out. 
2005, p. 7.

71. Ver ainda “Projeto Pirado” – sigla 
para designar o Projeto de Integração 
e Reintegração do Adolescente e Adul-
to para o Desenvolvimento Ocupacio-
nal – em Extensão Unifesp: Informativo 
da Pró-Reitoria de Extensão da Univer-
sidade Federal de São Paulo, 1 (1), jan. 
2007, p. 55.

72. “Expansão: Desafios e Perspecti-
vas”, Jornal Unifesp, no 12, jan. 2007, 
p. 5. Em agosto de 2007, o Consu era 
informado de que “o terreno de Santo 
Amaro, num total de 20 mil m2 foi de-
socupado, como também a escritura foi 
lavrada, sendo assim poderemos iniciar 
as obras”. Ata da Reunião Ordinária do 
Consu/Unifesp, 13 ago. 2007.

entabulada na Secretaria de Educação Superior (sesu/mec), envolven-
do ainda a disputa com o interesse da Universidade Federal de São 
Carlos (ufscar) em implantar também esse campus e contando com o 
apoio de parlamentares no Congresso Nacional. O litoral não repre-
sentava a única oportunidade de expansão física, já que Lucila Vianna 
e Walter Albertoni comandavam as negociações para a criação de ou-
tro campus na zona Sul de São Paulo, nas proximidades do Autódro-
mo de Interlagos. Naquele momento, as conversas com parlamentares 
concentravam-se nas figuras da deputada federal Mariângela de Araújo 
Gama Duarte (pt-sp), que mediava a concessão de imóveis em San-
tos para instalação do “campus Litoral”, e do vereador Carlos Gianazzi 
(pt), no que se referia à área situada em Interlagos.

Em Interlagos, uma das alternativas em discussão era um terreno per-
tencente à empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil (inb), vinculada 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia (mct), mas as negociações desti-
nadas a transferir a área para o mec não foram bem sucedidas68. Outra 
possibilidade era uma área de cerca de 15 mil m2 na zona Sul da cidade, 
próxima ao Largo 13 de Maio, negociada junto à prefeitura paulistana e 
cuja cessão foi formalizada em 1o de outubro de 200569. Desde então, as 
discussões sobre a expansão em Santo Amaro prevêem a criação, “assim 
que for assegurada a viabilidade financeira”, de um campus avançado da 
sede original, com um edifício de pesquisas e cursos enfatizando a gestão 
da saúde a partir de enfoques diversos – sendo mencionados como pos-
sível interlocutoras, em diferentes fontes, as áreas de economia, adminis-
tração, matemática, estatística, humanidades, educação e comunicação, 
não estando prevista a criação de novos departamentos70.

Enquanto a implantação definitiva não acontece, a área situada 
em Santo Amaro sedia o projeto Pirado, “que visa a formação para o 
trabalho e colocação profissional, ensinando desde como criar um cur-
rículo até a maneira de se apresentar na entrevista para um emprego”71, 
projetando-se também que ali estejam abrigados outros projetos já em 
andamento na Vila Clementino, como a Universidade Aberta à Tercei-
ra Idade (uati), o curso pré-vestibular Jeannine Aboulafia e a Escola de 
Artes, Ofícios e Computação72.

Ao mesmo tempo em que manifestava seu interesse por esse terre-
no e aguardava o termo de concessão, a Unifesp iniciava gestões para a 
implantação do que viria a ser chamado “bairro universitário” na Vila 
Clementino, inicialmente concebido como campus de circulação pea-
tonal, a partir do fechamento de algumas ruas, de melhorias no sistema 
de iluminação pública, de alterações na programação visual, da unifor-
mização das calçadas e de outras mudanças facilitadoras dos transpor-
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73. Atas de Reuniões Ordinárias do 
Consu/Unifesp, 9 mar. 2005, 13 jul. 
2005 e 12 abr. 2006; “Unifesp Dará 
Origem a ‘Bairro Universitário’”, Jor-
nal Unifesp, no 9, ago. 2006, p. 1. En-
tre outras questões, estavam em pauta a 
cessão do Clube Adamus, o fechamento 
da Rua Varpa, o lixo da rua Loefgreen, 
a regularização de terrenos como os que 
sediam o Instituto de Pediatria e o He-
mocentro, entre outros.

74. Atas de Reuniões do Consu/Unifesp, 
14 abr. 2004 e 15 set. 2004. 

75. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 8 mar. 2006.

76. Ata da Reunião do Consu/Unifesp, 3 
mar. 2004.

77. Atas de Reuniões do Consu/Unifesp, 19 
ago. 2004, 9 jun. 2004 e 15 set. 2004.

tes, da segurança, da locomoção e da acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais e do início da instalação de dez quilômetros de 
cabos de fibras ópticas, entre outras providências de ordem urbanística 
e de infra-estrutura. Cerca de um ano após o início das negociações 
com a subprefeitura de Vila Mariana, criava-se em agosto de 2006 um 
grupo de trabalho para especificar a transformação de parte da Vila 
Clementino em um “bairro universitário”73.

No caso de Santos, foi anunciado um convênio entre o reitor e 
outras autoridades da Unifesp, além de diretores da Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina (spdm) e do hsp, assinado em 
meados de abril de 2004 com a prefeitura local para criação de um 
campus na Baixada Santista74.

A transformação da epm em Unifesp, em 1994, estabelecera a au-
tonomia necessária para a criação de novos cursos, mas até 2004 essa 
prerrogativa não fora exercida. Se não dependia estritamente do mec em 
termos acadêmicos para fazê-lo, a negociação com o Ministério envolvia 
questões orçamentárias, pois a expansão não poderia se dar sem apoio 
político e recursos financeiros adicionais àqueles com os quais normal-
mente se contava – o que só foi concretizado mediante a assinatura de 
convênios entre a Unifesp e a sesu/mec no início de 2006, para viabili-
zar a implantação dos campi Baixada Santista, Guarulhos e Diadema75.

Todavia, em 2004 a questão ainda não se colocava em termos dos 
cursos que seriam criados, mas sim da negociação sobre espaços físicos. 
A tradição da “Universidade da Saúde” ainda mantinha sua integridade 
e o Consu aprovou a expansão física rumo a Santos e Interlagos com 
um único voto contrário76.

O projeto do campus em Santos caminhou rapidamente para a im-
plantação e teve boa acolhida em diferentes ambientes decisórios. Nas 
instâncias internas, Nildo Alves Batista, então diretor do Centro de De-
senvolvimento do Ensino Superior em Saúde (cedess), foi nomeado 
diretor acadêmico da nova unidade. Fora das instâncias universitárias, o 
processo também avançou: na Câmara Municipal santista, o convênio 
com a Unifesp teria aprovação unânime, ao mesmo tempo em que o 
Governo Federal aprovava verbalmente a criação do campus em Santos 
e começava a destinar vagas para docentes e funcionários, numa nego-
ciação envolvendo os ministérios da Educação e do Planejamento77. 
Oficialmente, o novo campus começou a funcionar em 14 de setembro 
de 2004, com a oferta de cursos seqüenciais de educação e comunicação 
em saúde e de gestão em saúde. Até 2006, toda a infra-estrutura existen-
te fora implantada sob a responsabilidade da prefeitura santista. Com 
isso, grande parte da verba oriunda de uma emenda proposta pela depu-
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78. Atas de Reuniões do Consu/Unifesp, 
10 nov. 2004 e 12 abr. 2006; “Inaugu-
rado Instituto de Cirurgia da Mão”, Jor-
nal Unifesp, no 7, maio 2006, p. 5.

79. Atas de Reuniões do Consu/Unifesp, 
11 maio e 13 jul. 2005.

80. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 10 ago. 2005.

81. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 13 dez. 2006; “Baixada Santista 
Inaugura Laboratório de Informática”, 
Jornal Unifesp, no 7, maio 2006, p. 5.

82. Apontados pela entidade de classe 
dos docentes, cf. Boletim Adunifesp – 
Balanço e Perspectivas, jun. 2007, p. 3.

83. Cf Ata da Reunião Ordinária do 
Consu/Unifesp, 22 jun. 2006; “uati 
Abre suas Portas na Baixada Santista”, 
Jornal Unifesp, no 8, jun. 2006, p. 3; Jor-
nal Unifesp, no 9, ago. 2006, p. 8.

84. Cf. Jornal da Paulista, 12 (133), jun. 
1999.

85. Cf. IntegraMais, 1 (2), ago. 2006.

tada federal Mariângela Duarte destinada à implantação das instalações 
da Unifesp na Baixada foi empregada nas obras do Instituto de Cirurgia 
da Mão, ligado ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia e inau-
gurado em maio de 2006, na Vila Clementino78.

O novo campus foi instalado na avenida Ana Costa, no 95, em um 
edifício reformado pela prefeitura local e entregue em fins de 2005. To-
davia, a expansão da Unifesp na Baixada Santista não se limitou a esse 
edifício, onde começaram a funcionar os primeiros cursos de graduação, 
em 2006. Antes mesmo da inauguração dessas instalações, discutia-se 
com a prefeitura de Santos a doação do prédio construído originalmen-
te para sediar a Hospedaria dos Imigrantes (Figura 21) e de duas áreas 
contíguas. As áreas pertenciam efetivamente à prefeitura, mas a Hos-
pedaria era propriedade do governo estadual; para viabilizar a doação, 
a Unifesp e o prefeito de Santos iniciaram gestões junto ao executivo 
paulista79. A doação foi formalizada em 2 de agosto de 200580.

As doações e o edifício alugado e reformado para possibilitar o 
funcionamento dos cursos em Santos não solucionaram os problemas 
de infra-estrutura no campus. O início efetivo dos cursos de graduação 
e a ampliação quase imediata das atividades na Baixada, em 2006, obri-
garam a tomada de providências emergenciais, como o aluguel de um 
imóvel na Ponta da Praia (avenida Saldanha da Gama, no 89) para se-
diar as salas de aula, mantendo no prédio da avenida Ana Costa a sede 
administrativa e alguns laboratórios – como o Laboratório de Infor-
mática, inaugurado em abril daquele ano. Em seguida, começou a ser 
encaminhada a regularização da cessão de um terreno na Vila Matias 
para a construção da sede definitiva, para o quê seria necessário buscar 
aval orçamentário no Ministério da Fazenda e dar início às obras81.

Entre as razões para a rápida saturação da área física e da infra-
estrutura na Baixada Santista (biblioteca, acesso a computadores e la-
boratórios, entre outros itens82), contava-se a abertura de inscrições 
para os cursos de extensão da uati em meados de 200683, desdobran-
do as atividades da primeira experiência desse tipo, implementada na 
Unifesp em 1999, na Vila Clementino, por iniciativa de Nadir de Ma-
tos Nogueira, então diretora da Escola de Artes, Ofícios e Computação 
da Unifesp84. Em Santos, a uati abriu duas turmas, totalizando oitenta 
alunos que começaram suas atividades em 8 de agosto de 200685.

Em Santos, planejara-se o primeiro vestibular para a metade do ano 
de 2005, que afinal acabou sendo realizado em dezembro daquele ano, 
juntamente com o vestibular do campus Vila Clementino. Aos cursos 
tradicionalmente oferecidos em São Paulo (Medicina, Enfermagem, 
Ciên cias Biomédicas, Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica), vieram a 
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86. “Unifesp Santos Tem Semana de Re-
cepção aos Calouros”, Jornal Unifesp, no 
6, abr. 2006, p. 3.

somar-se os de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Tera-
pia Ocupacional – acentuando a identidade de “Universidade da Saúde” 
construída pela Unifesp. Se a escolha dos cursos é um indicador do peso 
da memória no planejamento da expansão da Universidade, tal peso foi 
reforçado na recepção oferecida aos alunos durante a semana dos calou-
ros de 2006, em Santos. Ao longo dessa semana, foram apresentados não 
apenas o projeto pedagógico do novo campus e aspectos da infra-estru-
tura e da assistência estudantil, como também “os calouros conheceram 
a história da Universidade”86 – uma visão da história condizente com a 
memória construída ao longo de anos pela comunidade da epm.

Figura 21. Projetada e construída com o objetivo de abrigar os europeus e 
asiáticos que desembarcavam em São Paulo para trabalhar nas lavouras de 
café ou na nascente indústria paulista, a Hospedaria dos Imigrantes santista 
jamais serviu ao seu propósito original. Concluída em 1912 – época em que 
o fluxo de imigrantes diminuíra sensivelmente em relação aos anos anterio-
res – a construção serviu desde então como depósito de produtos agrícolas e 
contêineres. O edifício da Hospedaria e os terrenos negociados pela Unifesp 
totalizam vinte mil m2 de área construída e pouco mais de dez mil m2 de ter-
renos, estes últimos delimitados pelas ruas Dr. Manoel Tourinho, Silva Jardim 
e Campos Melo e doados por meio de portaria publicada no Diário Oficial da 
União em 5 de abril de 2006. Uma vez cedido à Universidade, o mec concedeu 
recursos da ordem de r$ 12 milhões, para a restauração do edifício protegido 
pelo patrimônio histórico e para a edificação de novas instalações nos terrenos 
lindeiros. Foto: © Stela Murgel/Banco de Imagens Unifesp/spdm.
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87. “Veteranos Pegam Estrada para 
Receber Calouros em Santos”, Jornal 
Unifesp, no 5, mar. 2006, p. 3.

A atuação no mesmo campo do saber e a memória de excelência 
construída na área da saúde eram parte de uma cultura compartilhada 
também pelos veteranos, membros de uma comunidade enraizada no 
tempo e no espaço, portadora e ao mesmo tempo construtora de uma 
memória coletiva. Isso pode ser exemplificado na recepção aos calouros 
da Baixada Santista por uma comissão de alunos do campus Vila Cle-
mentino, no início de 2006. Além da aplicação do trote ser facilitada 
pela proximidade das áreas do conhecimento, cada um dos centros 
acadêmicos dos cursos já existentes em São Paulo apadrinhou um curso 
em Santos, procurando reforçar os laços comunitários e os símbolos 
da memória da epm transformada em Unifesp. “Assim, a Medicina é 
madrinha da Nutrição; a Biomedicina, da Psicologia; a Enfermagem 
ligou-se à Educação Física; a Fonoaudiologia apadrinhou a Fisiotera-
pia; e a Tecnologia Oftálmica, o curso de Terapia Ocupacional”. Para 
os alunos do campus de São Paulo, a leitura do significado da expansão 
parecia ter um forte caráter inclusivo: “Somos uma única universidade 
e queremos que os graduandos desse nosso campus e dos outros que 
estão por vir saibam que podem e devem contar conosco para qualquer 
coisa”, nas palavras da coordenadora geral do dce, Luciana Mayumi87.

Computando-se os cursos oferecidos a partir de 2006 na Unifesp, 
nos campi Vila Clementino e Baixada Santista, observa-se a manuten-
ção da forte procura pelos cursos tradicionais em São Paulo e um in-
teresse expressivo pelos novos cursos, que tiveram uma elevada relação 
entre candidatos e vagas, como pode ser observado na Tabela iv.

Tabela iv. Oferta de vagas e procura por cursos no vestibular 2005

curso candidatos vagas
relação 

candidato/vaga
Medicina (Vila Clementino) 9.178 121 75,9
Ciências Biomédicas (Vila Clementino) 1.767 33 53,5
Fisioterapia (Baixada Santista) 874 40 21,9
Psicologia (Baixada Santista) 786 40 19,7
Nutrição (Baixada Santista) 639 40 16
Enfermagem (Vila Clementino) 1.085 88 12,3
Fonoaudiologia (Vila Clementino) 317 36 8,8
Terapia Ocupacional (Baixada Santista) 260 30 8,7
Educação Física (Baixada Santista) 311 40 7,8
Tecnologia Oftálmica (Vila Clementino) 134 22 6,1

Fonte: Jornal Unifesp, no 2, out. 2005, p. 4; no 4, fev. 2006, p. 3.
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88. Atas de Reuniões do Consu/Uni-
fesp, 9 mar. 2005 (ordinária), 13 abr. 
2005, 4 maio 2005 (extraordinárias) 
e 13 jul. 2005 (ordinária). No órgão 
oficial de divulgação da Universida-
de, foram apresentados quatro eixos: 
O homem e sua dimensão biológica, O 
homem e sua in serção social, Aproxi-
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89. “O Primeiro Passo da Expansão”, 
Jornal Unifesp, 2, out. 2005, p. 4.
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Unifesp, 9 mar. 2005.

91. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
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Para o início do funcionamento dos novos cursos em Santos, o 
mec concedera trinta vagas de professores adjuntos. Um total de 261 
candidatos inscreveram-se para disputá-las, no maior concurso da his-
tória da Unifesp até aquele momento, estabelecendo uma relação de 
8,7 candidatos por cada vaga em disputa. Os professores seriam distri-
buídos por eixos temáticos e não exclusivamente vinculados aos cursos 
de graduação. Ainda lidando nos termos da “Universidade da Saúde”, 
o projeto pedagógico previa que os professores do campus da Baixada 
atuariam em módulos e eixos assim designados: O ser humano em sua 
dimensão biológica (treze vagas), O ser humano em seu contexto social 
e aproximação ao trabalho em saúde (sete vagas) e Aproximação a uma 
prática específica em saúde (dez vagas)88.

O modelo curricular, centrado mais nos eixos do que nas unidades 
curriculares ou disciplinas, destinava-se “à formação de profissionais 
para o sistema de saúde e não exclusivamente para a vida em clínicas e 
consultórios particulares”. Tal modelo também emergia de uma busca 
da interdisciplinaridade e também por demanda dos alunos. De acordo 
com Nildo Batista, muitos estudantes criticam a formação proposta 
por diversos cursos na área de saúde, “que ainda preparam o aluno para 
ser um profissional liberal, ignorando que o maior número de vagas no 
mercado está no sistema público de saúde”89.

Simultaneamente à expansão santista, o campus de São Paulo tam-
bém era contemplado com 34 novas vagas de professores adjuntos, 
distribuídas entre os 22 departamentos que apresentaram suas necessi-
dades por escrito, sendo as demais alocadas nos doze primeiros depar-
tamentos a demandar novos professores90.

Em pouco mais de um ano e meio, entre a definição da oferta dos 
cursos de graduação e dos eixos temáticos, os professores do campus 
Baixada Santista apresentaram seu projeto pedagógico ao Conselho 
Universitário. Nas palavras do diretor acadêmico, Nildo Batista, os 
trabalhos seriam pautados por uma “educação interprofissional em saú-
de”, integrando os cursos e os eixos91.

O planejamento da infra-estrutura e dos cursos na Baixada apon-
tava para as demandas a serem supridas e indicava uma integração 
intensa com o campus paulistano. Um aspecto dessa integração era a 
indicação para que os futuros professores da Baixada passassem por um 
período de “capacitação” ou “aperfeiçoamento” no campus de Vila Cle-
mentino, junto àqueles departamentos/disciplinas com os quais suas 
atividades tivessem maior afinidade. O principal argumento utilizado 
nos debates era a manutenção do “padrão de qualidade” ou do “nível 
de excelência”, expressões que, como já dissemos, retornariam aos de-
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92. Ata da Reunião do Consu/Unifesp, 
11 maio 2005.

93. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 22 jun. 2006. Esse departa-
mento não chegou a ser formalmente 
instalado, até que em 12 de dezembro 
de 2007, o Consu homologou a criação 
de três novos departamentos no cam-
pus Baixada Santista: Ciências da Saú-
de, Biociências e Saúde, Educação e So-
ciedade, cf. “Unifesp-Baixada Santista 
Passa a Ter Três Departamentos”, Ação 
Fap, 11, jan./fev. 2008, p. 4.

94. Órgão que atua junto ao Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar 
(pnae), a partir de convênio firmado 
com representantes do fnde/mec em 
outubro de 2006 com o objetivo de pro-
mover pesquisa, ensino e extensão jun-
to à rede escolar atendida pelo Progra-
ma; avaliar e monitorar a execução do 
pnae, qualificar nutricionistas em ali-
mentação e nutrição escolar e capacitar 
os conselhos de alimentação escolar, en-
tre outras atividades. Cf. Folheto Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição 
Escola da Região Sudeste.

bates muitas vezes ao longo do processo de expansão da Unifesp para 
outros campi e áreas do saber.

Além dos docentes e do pessoal técnico e administrativo, o Consu 
empenhou-se em promover o diálogo entre os departamentos da 
Unifesp e a comissão que projetava os cursos da Baixada, todos atuan-
tes na área da saúde. Esse diálogo não se destinava apenas à implanta-
ção dos novos cursos de graduação, mas também a estabelecer as bases 
da interligação e do uso da infra-estrutura da Universidade por profes-
sores e alunos que exerciam suas funções fora da sede paulistana. A ex-
pansão em Santos ainda era um objetivo a ser cumprido, e não contava 
com salas de aula, equipamentos, laboratórios e estrutura acadêmica 
departamental92. Apenas em meados do ano seguinte, após tramitar 
pelas instâncias universitárias, a definição do status acadêmico do cam-
pus foi acordada. Seguindo orientação emanada dos órgãos superiores, 
intentou-se criar em Santos o primeiro departamento fora dos limites 
de Vila Clementino – o Departamento de Ciências da Saúde93.

As atividades da Baixada Santista não se limitaram à definição dos 
primeiros cursos de graduação, dos eixos temáticos e dos primeiros 
convênios interinstitucionais – como o estabelecimento do Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Região Sudeste 
no campus94. No início de 2007, a expansão na Baixada continuava a 
ser projetada, com a criação de um Instituto de Ciências do Mar e do 
Meio Ambiente – áreas do saber que, nas palavras de Samuel Goihman, 
já figuravam no projeto original da expansão santista. A definição do 
campo de atuação dos profissionais ligados a esse instituto abarcaria 
temas vinculados à produção, tais como pesca, extração de petróleo, 
movimentação de cargas portuárias, navegação e criação de pérolas, 
entre outros. Para tanto, a Unifesp encaminhou ao mec proposta de 
criação de cinco cursos de graduação, sendo três deles voltados aos 
estudos de Engenharia (Portuária, da Pesca e do Meio Ambiente), além 
de Ciências do Mar e Oceanografia.

Extensão universitária e pós-graduação também compunham o 
projeto do novo instituto. No primeiro caso, seriam oferecidos cursos 
relativos a assuntos portuários, entre os quais o de capacitação de traba-
lhadores. Na pós-graduação, a abordagem privilegiada seria a da inteli-
gência portuária, ainda que as linhas de pesquisa projetadas incluíssem 
questões de saúde, meio ambiente, logística, segurança, biotecnologia 
e indústria naval, entre outras.

Para a implantação de um instituto dessa envergadura, a Unifesp 
procurava firmar convênios com diferentes instituições, junto aos gover-
nos municipal e federal (Ministério dos Transportes, Agência Nacional 
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95. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 10 ago. 2005.

96. Uma área de preservação ambiental, 
sobrevoada pelo reitor Ulysses Fagun-
des Neto, por Samuel Goihman e pelo 
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Consu/Unifesp, 14 dez. 2005.

97. “Praia Grande Doa Terreno para 
Instituto de Ciências do Mar”, Jornal 
Unifesp, no 6, abr. 2006, p. 3.

98. Para a discussão dos aspectos consi-
derados para a implantação do Instituto 
de Ciências do Mar e do Meio Ambien-
te, incluindo a possibilidade de fazer o 
a órgão surgir como parte da estrutura 
do mct, ver Ata da Reunião Ordinária 
do Consu/Unifesp, 14 mar. 2007.

99. Resolução no 29.

100. Resolução no 34; Ata da Reunião Or-
dinária do Consu/Unifesp, 8 fev. 2006.

de Transportes Aquaviários – Antaq, Ministério da Defesa/Centro de 
Análises de Sistemas Navais – Cascnav), a outras escolas de nível supe-
rior no Brasil e no exterior (Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo e Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto95), 
a empresas (Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp) e 
órgãos internacionais (administração do Porto de Antuérpia). Dentre 
todos os parceiros, caberia às prefeituras a concessão de terrenos, con-
forme vinha sendo negociado junto aos poderes executivos de Praia 
Grande e Santos. No primeiro caso, discutia-se o uso de um terreno 
de mais de 1,2 milhões de metros quadrados96, doado à Unifesp em 5 
de abril de 200697, enquanto em Santos negociava-se a concessão de 
antigos armazéns e de outros edifícios na zona portuária98.

* * *

O primeiro concurso para provimento dos cargos de professores adjun-
tos no campus da Baixada Santista não foi apenas o maior da história 
da Unifesp até aquele momento. Em função do grande número de 
candidatos por vaga e da manutenção do assim chamado “padrão de 
qualidade Unifesp”, a experiência desse concurso demarcou também a 
criação de regras mais rígidas a serem aplicadas nos concursos seguin-
tes. Proposta discutida no Consu levou à modificação da Resolução 
no 29, que estabelecia as normas para pontuação dos candidatos às 
vagas de professor na Universidade. No artigo 11 dessa resolução, lia-
se: “Será considerado inabilitado o candidato cuja média aritmética em 
qualquer prova, apurada no conjunto dos examinadores, for inferior a 
sete”99. A regra foi alterada em fevereiro de 2006, passando a vigorar a 
Resolução no 34. A partir dessa data, seriam eliminados os candidatos 
que não recebessem a nota mínima sete de pelos menos três exami-
nadores, e os que não obtivessem média mínima sete em cada uma 
das provas100. Com isso, aumentaram as exigências para os candidatos 
a professores-adjuntos nos concursos que viriam a ser realizados em 
maio do mesmo ano, para o provimento da segunda leva de vagas no 
campus da Baixada Santista e para o primeiro conjunto de vagas nos 
campi de Guarulhos e Diadema. Senão, vejamos: enquanto vigorava a 
Resolução no 29, diante de uma banca formada por cinco avaliadores, 
um hipotético candidato alcançava as notas 6, 6, 6, 8 e 9 (= 35 : 5 = 7), 
ou 5, 5, 5, 10 e 10 (= 35 : 5 = 7) . Pela média aritmética, estaria habili-
tado a prosseguir nas provas. Mas, nos termos da Resolução no 34, um 
candidato com essas mesmas notas não poderia prosseguir, ainda que 
seu desempenho superasse os 35 pontos – por exemplo, em conjuntos 
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101. Ulysses Fagundes Neto, “Fazen-
do História”, Jornal Unifesp, no 7, maio 
2006, p. 2.

de notas tais como 10, 10, 6, 6 e 6 (= 38 : 5 = 7,6) ou 9, 8, 6, 6 e ½ e 
6 (= 35,5 : 5 = 7,1).

A “altíssima qualidade” ou o padrão de excelência foram garantidos 
em um dos maiores concursos públicos para o provimento de cargos 
de professores realizado em universidades federais brasileiras e ocorrido 
na Unifesp em 2006. Além do “treinamento específico dos próprios 
profissionais envolvidos na organização e realização das provas”101 e das 
mudanças no sistema de pontuação, o número de inscrições permitiu 
eliminar candidatos a partir da primeira prova, mantendo na disputa 
quantidade suficiente de doutores. Ao longo do mês de maio daquele 
ano, foram realizados concursos para a primeira leva de vagas de Dia-
dema e Guarulhos, ao mesmo tempo em que Santos fazia seu segundo 
concurso e São Paulo também dispunha de vagas para adjuntos. O 
quadro geral de vagas e inscrições pode ser visualizado na Tabela v.

Tabela v. Concursos para professores adjuntos realizados em maio de 2006 
na Unifesp

campus vagas inscritos relação candidado/vaga
Guarulhos 40 269 6,72
Santos 20 127 6,35
Diadema 40 246 6,15
São Paulo 39 158 4,05
Total 139* 800* -

Fonte: Ata da Reunião Ordinária do Consu/Unifesp, 22 jun. 2006.
* O Jornal Unifesp, no 7, maio 2006, p. 1, informa números ligeiramente diferen-
tes, provavelmente fruto da consolidação dos dados de inscrições nos concurso. 
Nessa fonte, computam-se 136 vagas disputadas (sendo quatro remanescentes 
do concurso anterior) por 816 candidatos, além de 504 participantes nas bancas 
examinadoras. Em maio de 2006, também foram preenchidas onze vagas de pro-
fessores titulares no campus Vila Clementino, não computadas na tabela acima.

De Volta ao Planalto: Diadema, São José dos Campos e Guarulhos 
Ainda que o planejamento antecipado não tenha sido a tônica da ex-
pansão da Unifesp, algumas possibilidades abertas ao longo do proces-
so empolgaram a comunidade acadêmica, ainda que por vezes tenham 
se revelado motivo de frustração política. O “campus do abc”, como 
era chamado na linguagem dos colegiados internos, foi o caso mais evi-
dente, tendo sido discutido na virada de 2004 para 2005. As primeiras 
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105. Ata da Reunião Ordinária do Consu/
Unifesp, 9 mar. 2005. A criação da Fun-
dação Universidade Federal do abc foi 
formalizada por meio da lei no 11.145, 
de 26 de julho de 2005.

notícias vieram à tona pela imprensa, e informavam que a Unifesp 
daria início, em Santo André, a cursos de educação, ciências sociais e 
tecnologia no segundo semestre de 2005, “deixando de lado a tradição 
de oferecer somente graduações nas áreas de saúde”102.

A julgar pela discussão travada no Consu, a notícia ao mesmo tempo 
surpreendeu e gerou mobilização, levando dirigentes da Unifesp a Brasília 
para reafirmar seu interesse no assunto, deixado momentaneamente de 
lado devido à concentração dos esforços na expansão santista. Semanas 
antes, o mec informara que a discussão sobre a abertura de uma univer-
sidade pública federal na região do abc estava sendo discutida na alçada 
da Casa Civil, então chefiada pelo ministro José Dirceu, e encaminhada 
como cumprimento de uma promessa de campanha presidencial. 

Em encontro ocorrido nas instalações da Unifesp em São Paulo, 
Nelson Maculan Filho, secretário da Educação Superior entre 2004 e 
2006, mostrou-se surpreso diante da pretensão da Unifesp em liderar 
a implantação da universidade federal no abc. Em encontro poste-
rior, reunindo os pró-reitores da Unifesp e o diretor do Departamento 
de Desenvolvimento do Ensino Superior do mec, Manuel Palácios, 
afirmou-se que a Universidade do abc atuaria como centro tecnológico 
e que, para o Ministério, seria mais vantajoso criar esse centro como 
parte da expansão da Unifesp do que implantar uma nova universidade 
federal, “pois geraria mais gastos, o que seria motivo de críticas no Es-
tado de São Paulo como em outros estados, mas que também querem 
criar outras universidades, porque somente 8% dos jovens estudam em 
universidades públicas”103.

O mec criara uma comissão, presidida por Luiz Bevilaqua, para 
discutir a implantação de uma universidade federal no abc. Diante 
do interesse manifestado pela Unifesp, os membros dessa comissão 
afirmaram que o Ministério retiraria o projeto de lei no 3962/2004, em 
trâmite no Congresso Nacional, relativo à criação da Universidade do 
abc. Com apenas uma abstenção, o Consu deliberou no sentido de as-
sumir a liderança do processo de implantação, “zelando pela qualidade 
do ensino que será implantado”104.

Entre essa votação e os primeiros meses de 2005, os rumos ha-
viam mudado à revelia das instâncias decisórias da Unifesp. Embora 
ressaltasse “a contribuição da Unifesp para o crescimento do país”, o 
mec “comunicou que estaríamos fora do processo de implantação da 
Universidade do abc”, que se faria sob os auspícios da Universidade 
Federal de São Carlos (ainda que Newton Lima, ex-reitor da ufscar, 
tenha declarado que a instituição não se interessava pelo projeto) e teria 
Luiz Bevilaqua como seu primeiro reitor105.
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106. Ata da Reunião Ordinária do 
Consu/Unifesp, 10 maio 2006. Desta-
ques meus.

107. Ata da Reunião Ordinária do 
Consu/Unifesp, 13 jun. 2007.

108. As citações a seguir foram retira-
das do documento que expõe o Plano de 
Desenvolvimento Institucional.

A experiência de afastamento compulsório da liderança do pro-
cesso de implantação de um campus ou uma nova Universidade no 
abc não foi esquecida e parece ter criado nos dirigentes da Unifesp 
uma postura mais cautelosa quando as informações partiam da mí-
dia. Uma expressão disso pode ser encontrada em ata do Consu de 
maio de 2006, na qual 

[...] o Sr. Reitor esclareceu que existem duas notícias veiculadas nos periódicos 
e quer deixar claro que não foi consultado sobre o assunto. A primeira é que a 
Unifesp terá novo campus em Bauru. A segunda é que houve uma cerimônia 
em Osasco e celebraram a expansão do anel universitário: Osasco, Diadema e 
Guarulhos, mas disse que não teve participação em nenhuma das atividades106.

A implantação de um campus em Osasco voltou a ser discutida 
em meados de 2007, quando da autorização para abertura de uma 
nova leva de concursos: a sesu/mec havia destinado dez vagas para o 
suposto campus Osasco e, como o tema não fora pauta de discussões 
nas instâncias universitárias, seriam feitas tentativas de remanejar essas 
vagas para outros campi107. 

A partir de 2004 e da frustrada experiência no abc, os esforços da 
Unifesp concentraram-se na expansão na Baixada Santista – implanta-
da em 2006, como vimos. Em 2005, quando a Universidade divulgou 
seu Plano de Desenvolvimento Institucional108, mencionava-se a exis-
tência do campus em Santos como o “primeiro de uma série que virá”, 
sem especificar quais e onde seriam as novas instalações e cursos. O 
compromisso era, ao longo de quatro anos, duplicar o número de alu-
nos na graduação, abrir vagas em cursos noturnos e criar novos cursos. 
Tudo ainda era pensado nos termos da “Universidade da Saúde”, na 
medida em que o objetivo dos novos cursos era “alcançar maior inte-
gração entre o ensino de graduação nas profissões da área da saúde e a 
política nacional de inovação em saúde do país”.

As áreas de ciências exatas e humanas, muito limitadas no campo 
de formação da Universidade, continuavam fora do escopo de atuação 
acadêmica que vinha sendo planejado. Os campi São José dos Campos, 
Diadema e Guarulhos não eram mencionados no Plano de Desenvol-
vimento Institucional de 2005, mas foram inaugurados em 2007, sen-
do o de Guarulhos, desde o início, o único a oferecer cursos noturnos, 
levando ao cumprimento de uma meta governamental estabelecida 
para o conjunto da Universidade. Alguns aspectos da história desses 
campi serão abordados a seguir.
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* * *

[...] Hoje, existe a clara possibilidade de que, em futuro não muito distante, 
estejamos presentes em cidades como Diadema, Guarulhos e São José dos 
Campos. Motivo especial de orgulho é que, em todos esses casos, nada reivin-
dicamos. Fomos sempre convidados pelo poder público local, como reflexo 
de nossa boa reputação109.

Com essas palavras, escritas em novembro de 2005, o reitor Fa-
gundes Neto fazia um balanço ressoando as discussões em torno da 
expansão que ganhavam corpo nas instâncias acadêmicas e passaram a 
ser registradas nas atas do Consu desde o início daquele ano.

Apenas dois anos antes, ao comemorar seus setenta anos, a Unifesp 
ainda respondia pela alcunha de “Universidade da Saúde” e, embora 
discutisse a criação de novos cursos de graduação, não conseguira for-
mar consenso “se os novos cursos devem ser regulares – como nutrição 
e fisioterapia [...] – ou mais curtos, voltados para a formação de tec-
nólogos, de relevância social mais imediata”110. Mudanças tão velozes 
em um intervalo de tempo tão curto ajudam a entender porque ainda 
era preciso construir os termos da concordância frente ao projeto de 
expansão implementado a partir de 2005.

No caso de Diadema, parte integrante da expansão, o convite para 
a implantação do campus partiu do então prefeito municipal, José de 
Fillipi Jr., em março daquele ano, sendo a iniciativa comunicada pelo 
reitor ao ministro da Educação, que prometeu estudá-la111. Nessa altu-
ra, as discussões começavam a caminhar em diferentes esferas públicas, 
desde os órgãos universitários até os poderes executivos municipal e 
federal, passando pela Câmara Municipal de Diadema, que deveria 
aprovar a doação da área para implantação do campus na cidade.

As primeiras negociações envolviam um edifício que foi conside-
rado inadequado pela Unifesp para as necessidades de um curso supe-
rior. As conversações evoluíram para a oferta de um terreno de cerca de 
quatrocentos mil metros quadrados, localizado no Sítio Morungaba, 
em área de preservação ambiental junto à Represa Billings. Efetivada a 
doação, em dezembro de 2005, a Unifesp assinaria convênio com o mec 
para dar prosseguimento à expansão112, ainda sem aventar as áreas do 
saber e cursos que funcionariam nas novas instalações. A discussão so-
mente viria à tona na última reunião do Consu de 2005, após passar por 
debates no Conselho da Graduação da Unifesp. Em reunião extraor-
dinária realizada em 1o de dezembro de 2005, o Conselho de Gradua ção 
aprovou por unanimidade três novos campi e 16 novos cursos.
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113. Ata da Reunião Ordinária do 
Consu/Unifesp, 14 dez. 2005.

Tabela vi. Campi e cursos aprovados no Conselho de Graduação da Unifesp 
em dezembro de 2005

campi cursos vagas duração 
(anos) período

Guarulhos Ciências Sociais 50 4 não consta
Pedagogia 50 4 não consta
História 50 4 não consta
Filosofia 50 4 não consta

Diadema Farmácia/Bioquímica 50 5 integral
Ciências Biológicas (Bacharelado) 50 4 integral
Química 50 4 integral
Engenharia Química 50 5 integral

Baixada Santista Psicologia 40 5 integral
Educação Física 40 4 integral
Nutrição 40 4 integral
Fisioterapia 40 4 integral
Terapia Ocupacional 30 4 integral
Engenharia de Pesca 80 5 Integral
Engenharia Portuária 80 5 Integral
Engenharia Ambiental 80 5 Integral

Fonte: Ata de Reunião Extraordinária (no 80) do Conselho de Graduação 
da Unifesp.

Ao Consu foi encaminhado em dezembro de 2005 apenas o pe-
dido de aprovação dos cursos nos campi de Diadema e Guarulhos. 
Os cursos foram aprovados, com a indicação de Nestor Schor, então 
pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, para que “o assunto continue 
sendo discutido no Conselho de Graduação e no Conselho Universi-
tário” e com a abstenção de Rosemarie Andreazza (do Departamento 
de Medicina Preventiva) que, em declaração de voto, afirmou abster-se 
“não por discordar da expansão, mas por acreditar que em vários mo-
mentos as discussões não têm se aprofundado”113.

As discussões nos Conselhos acadêmicos não significavam uma 
implantação imediata de tudo o que havia sido aprovado. No caso de 
Guarulhos e Santos, existem diferenças claras entre os cursos, as vagas 
e os períodos aprovados e o que foi efetivamente implantado. Se para o 
campus Guarulhos aprovara-se inicialmente cinqüenta vagas em cada um 
dos quatro cursos, a implantação dois anos mais tarde se fez com cem 
vagas, divididas entre os períodos vespertino e noturno – sendo este últi-
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118. “Campus Diadema Unifesp”, dispo-
nível em http://www.unifesp.br.

mo a único a funcionar na Unifesp. Já em Santos, embora tenham sido 
aprovados oito cursos no Conselho de Graduação, somente cinco fun-
cionavam quando da inauguração do campus Baixada Santista, em 2006 
– ficando para o futuro as engenharias de pesca, portuária e ambiental.

Em Diadema, as instalações em que os novos cursos começaram a 
funcionar em 2007 não são definitivas. Providências para a construção 
da sede, sob a responsabilidade da Unifesp a partir de recursos vindos 
do mec, começaram a ser tomadas em abril de 2006, com o lança-
mento do edital de um concurso público nacional para a elaboração 
do projeto arquitetônico da sede do campus114. Dentre os 103 projetos 
inscritos, 58 atendiam aos requisitos do edital e disputaram o concurso 
organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, apoiado pela Prefei-
tura de Diadema e promovido pela Diretoria de Planejamento e Proje-
tos da Unifesp. Os vencedores foram conhecidos em meados de 2006: 
a equipe composta pelos arquitetos Karlos Ervin Kaltmaier, Eduardo 
Paranhos Coelho, Günther Kaltmaier Junior, Marlos Hardt e Paulo 
José Te Vaarwerk Duarte, de Curitiba115 (Figura 22).

Pelas normas do edital, 60% da vegetação nativa deveria ser pre-
servada, permitindo-se assim o surgimento de uma área construída de 
142 mil m2. O projeto também deveria possibilitar a construção em 
etapas. Inicialmente, serão doze mil m2 destinados a abrigar os quatro 
primeiros cursos instalados e até dois mil alunos, em edifícios de três 
pavimentos – limitação de altura destinada a conservar a vegetação 
local e preservar a visibilidade da paisagem local116.

A etapa representada pelo desenvolvimento do projeto arquitetô-
nico foi cumprida rapidamente. Todavia, a execução da obra requeria 
verbas superiores àquelas destinadas pelo mec, obrigando a Unifesp a 
buscar novos recursos. As licitações para as obras haviam sido concluí-
das em fins de 2006117.

Outra etapa essencial era a implantação do ensino e da pesquisa. A 
interação entre a área e os cursos lá implantados não é casual, na visão 
divulgada no site oficial do campus:

O campus da Unifesp em Diadema está localizado junto à Represa 
Billings. Este fato abre espaço para o desenvolvimento de uma importante 
área de ensino e pesquisa em termos de preservação do meio ambiente e dos 
mananciais hídricos.

A principal meta deste campus é fazer com que as Ciências Ambientais 
ocupem papel central formador nas carreiras de Ciências Biológicas, Quí-
mica, Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica, habilitando os alunos a 
entender as estratégias ambientais e a trabalhar de forma integrada118.
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O pré-projeto dos quatro primeiros cursos (Farmácia/Bioquímica, 
bacharelado em Ciências Biológicas, Química e Engenharia Química) 
foi definido em setembro de 2006. A partir dele, estabeleceram-se as 
diretrizes de funcionamento, entre elas a freqüência dos alunos em 
período integral e a estruturação de um “ensino integrado” nos moldes 
de ciclo básico – com duração de um ano e centrado em conteúdos 
das áreas de ciências físicas e matemáticas, químicas e biológicas. Na 
seqüên cia, ainda que se privilegiem as disciplinas específicas, haverá 
matérias comuns e estágios na área de especialidade de cada curso, vi-
sando uma formação acadêmica de profissionais conscientes das ques-
tões engendradas por um projeto de desenvolvimento sustentável.

A ênfase ambiental, por sua vez, é mais do que uma diretriz para 
o funcionamento dos cursos em Diadema. Trata-se de uma forma de 
interação com o município em que o campus foi implantado, dando 

Figura 22. O futuro campus Diadema terá instalações adequadas ao funcio-
namento do ensino e da pesquisa, na medida em que forem construídos os 
edifícios projetados pela equipe de arquitetos sediados no Paraná, vencedora 
do concurso. O projeto considerou a distribuição das construções pelo terreno 
e a manutenção da área verde definida em lei, por tratar-se de zona de prote-
ção permanente da Represa Billings. Tendo em vista essas condicionantes e o 
conforto da comunidade do campus, os arquitetos priorizaram a ocupação dos 
terrenos menos acidentados, projetando movimentações de terra que permitam 
acomodar os edifícios e criar formas de circulação com a menor inclinação pos-
sível entre as construções. Foto: © Banco de Imagens Unifesp/spdm.
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cumprimento a uma política federal de “criação de cursos superiores 
em áreas de alta densidade industrial e demográfica”119. Nas palavras da 
Diretora Acadêmica do campus, Virginia Berlanga Campos Junqueira,

[O entorno da Billings] é sabidamente uma região contaminada por 
indústrias e pela população que construiu moradias sem infra-estrutura sa-
nitária. Por isso mesmo, torna-se excelente modelo de uso inadequado de 
mananciais e desenvolvimento urbano, o qual pode ser alvo de novos projetos 
de recuperação pela universidade120.

No fórum “Novos Rumos da Unifesp”, reunido entre 8 e 9 de 
dezembro de 2006, os representantes do campus Diadema reiteraram 
a proposta original de forte interação com o município onde estão 
instalados, envolvendo não apenas as autoridades governamentais, mas 
também “muita conversa com a população local” e com as empresas. 
Esses diálogos prévios teriam sido definidores dos quatro cursos ini-
cialmente escolhidos para funcionar no campus, aplicando recursos 
públicos na formação de graduados 

[...] com a finalidade de prover o mercado de profissionais competentes, 
técnica e cientificamente, com visão contemporânea de suas respectivas profis-
sões e preparados, inclusive socialmente, para enfrentar os desafios da produ-
ção industrial limpa, a dimensão dos problemas ambientais e de saúde de um 
país em desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de seu povo121.

Da proposta original consta ainda a criação de uma Central de 
Medicamentos e de uma Central Analítica. Enquanto a primeira cen-
tral aparece articulada às demandas por suprimento de medicamentos 
para a rede de hospitais administrada pela Unifesp122, a segunda volta-
se mais declaradamente à pesquisa, ao ensino e aos serviços. Com base 
nesse modelo, o objetivo é criar programas de pós-graduação em ciên-
cias ambientais em 2008 e em ciências farmacêuticas até 2010123.

* * *

A possibilidade de implantação de um campus da Unifesp em São José 
dos Campos não fugiu à regra dos contatos mantidos pelas prefeituras 
de municípios paulistas com as instâncias decisórias da Universidade. 
O primeiro indício das negociações tornou-se público em meados de 
2005, quando o reitor informou ao Consu sobre a possibilidade de 
criação de um campus avançado naquela cidade do Vale do Paraíba, 
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composto de Hospital e de um instituto de tecnologia, para o qual a 
prefeitura ofereceria a infra-estrutura necessária124. Rapidamente, avan-
çou-se para a assinatura de um convênio que previa a instalação do 
Instituto de Biotecnologia ou de Tecnologia Biomédica, a ser dirigido 
por Ângela Maria Tornelli Ribeiro, então secretária de Saúde de São 
José dos Campos, em um terreno de 188 mil m2 com 35 mil m2 de área 
construída, em meio ao chamado Parque Tecnológico local125.

Em setembro de 2006, após reuniões ocorridas em Brasília em 
busca do apoio da sesu/mec para a implantação do novo campus, 
Luiz Juliano Neto referia-se à nova unidade como Instituto de Tec-
nologia da Unifesp e confirmava os termos da proposta original, es-
boçada a partir do mês de abril do ano anterior. Entre os meses de 
julho e setembro de 2005, sob os auspícios da Fundação de Amparo à 
Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp), procederam-se aos estudos 
que resultaram na implantação do Sistema Paulista de Parques Tec-
nológicos126, no bojo do qual a Unifesp estabelecia plataformas para 
sua inserção no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Visitas 
técnicas entre professores do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ita) e dos departamentos de ciências básicas, clínica e cirurgia da 
Unifesp marcaram esse processo, coroado pelo convênio assinado 
entre as duas partes e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
em meados de fevereiro de 2006. Pouco mais de um mês depois, era 
inaugurado o Parque Tecnológico de São José dos Campos e, em 
mea dos do mesmo ano, a spdm assumia o gerenciamento do Hospital 
Municipal da cidade127.

O planejamento da graduação a ser oferecida em São José ocorreria 
mais tarde. O Conselho de Graduação optou pelo curso de Ciências 
da Computação, instalado na Rodovia Presidente Dutra, km 138,1. O 
novo curso disporia de cinqüenta vagas e daria ênfase à interface entre 
tecnologia e saúde, sendo o vestibular realizado em conjunto com o 
dos campi já em funcionamento (Vila Clementino e Baixada Santis-
ta) e o dos que seriam inaugurados concomitantemente (Diadema e 
Guarulhos), no início de 2007128. Planos para o futuro também foram 
esboçados, como o de implantar cursos de enfermagem e medicina ve-
terinária, além de um curso de biotecnologia “onde se possa produzir 
animais transgênicos em larga escala, com capacidade de produção de 
imunobiológicos em escala industrial”, nas palavras do pró-reitor de 
graduação, Luiz Eugênio Moraes Mello129.

A diferença principal entre o caso de São José dos Campos e os 
dos demais campi foi a realização do vestibular antes da contratação 
de professores adjuntos efetivos para lecionar as unidades curriculares, 
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oferecidas por nove professores doutores substitutos, contratados no 
início de 2007130.

* * *

Em Guarulhos, a parceria com o poder público municipal não se li-
mitou à implantação da infra-estrutura física do campus, inaugurado 
em março de 2007. Em abril de 2006, Unifesp e prefeitura local, sob 
a administração de Elói Pietá, firmaram convênio para que a spdm ge-
renciasse o hospital municipal no Bairro dos Pimentas, cujas atividades 
teriam início em junho131.

As instalações, que ocupam um terreno de dezenove mil m2 e doze 
mil m2 de área construída e incluem um teatro com capacidade para 
750 espectadores132, situam-se na Estrada do Caminho Velho, 333, 
no Bairro dos Pimentas. Inicialmente, previa-se que as atividades no 
campus começassem no segundo semestre de 2006, com a primeira 
inauguração da obra ainda inconclusa pelo presidente da república, 
Luís Inácio Lula da Silva, além de outras autoridades do Ministério da 
Educação, da Unifesp e do município de Guarulhos em 29 de março 
daquele ano.

A inauguração do campus Guarulhos trouxe para a cena da Uni-
fesp áreas do saber até então pouco familiares para a grande maioria 
da comunidade oriunda da epm. Trata-se do campo das humanidades, 
introduzidas a partir da criação dos cursos de Ciências Sociais (triparti-
do entre antropologia, sociologia e ciência política), Filosofia, História 
e Pedagogia. Antes mesmo de inaugurado, cogitava-se a implantação 
de mais cursos – como o de artes cênicas, música, física, matemática 
e ciências da aviação, este último “por conta da proximidade com o 
aeroporto internacional em Cumbica”133.

Aqui, talvez mais do que nos campi onde o diálogo com as ciências 
da saúde é evidente, a manutenção de padrões de excelência que sus-
tentam a memória construída pela comunidade acadêmica tornou-se 
um discurso persistente.

As palavras do reitor Fagundes Neto reforçavam essa afirmação. Se 
de um lado ele admitiu que “Guarulhos terá a primazia de fazer com 
que a Unifesp se torne uma real universidade”, de outro reiterou o pa-
drão de excelência desejado. Na mesma cerimônia de inauguração do 
campus, quando abordou o tema da primazia, afirmou que “a meta é al-
cançar, também neste campo [humanas], o mesmo padrão de qualida-
de no ensino e pesquisa da área de saúde, tornando-se referência nacio-
nal e internacional”, complementando: “Gostaria de enfatizar que este 
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é um cuidado que está sempre em primeiro lugar na mente de todos os 
dirigentes envolvidos no processo de expansão da Unifesp”134.

O início simultâneo das atividades letivas em três novos campi 
(Diadema, Guarulhos em março e São José dos Campos em abril de 
2007)135, ensejou nova oportunidade para reforçar os parâmetros de 
qualidade, a partir de um balanço do planejamento prévio à criação 
dos cursos que recebiam seus primeiros alunos naquelas datas:

O início das aulas nos novos campi da Unifesp [...] é o ápice de um pro-
cesso que envolveu centenas de pessoas e consumiu três anos de trabalho, entre 
planejamento e implantação. Resta-nos, agora, a tarefa não menos árdua e pra-
zerosa de construir, sempre coletivamente, cursos de qualidade e afinados com 
as necessidades do país, com o tradicional compromisso da ciência com o futu-
ro e com os anseios dos alunos e do mercado em que pretendem se inserir136.

No início de 2006, assessores de outras universidades e profissio-
nais das ciências humanas que já atuavam na “Universidade da Saúde” 
definiram o projeto pedagógico dos quatro cursos, articulados em torno 
do pressuposto de que “o pesquisador também é parte da construção 
do conhecimento, é sujeito e objeto”. O projeto instituiu um núcleo 
de unidades curriculares comuns ofertadas pelo curso de Filosofia e en-
globando também o ensino instrumental das línguas inglesa e francesa. 
Além disso, previram-se disciplinas obrigatórias próprias à formação 
de historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos 
e pedagogos (bacharelado e licenciatura, exceto para os últimos, para 
quem só há a opção de licenciatura), um núcleo de disciplinas optativas 
e outro denominado de “domínio conexo”, a ser cumprido em cursos 
diferentes daqueles de onde os alunos se originam137.

Poucos meses antes da inauguração, Cynthia Andersen Sarti, di-
retora acadêmica do campus, teve a oportunidade de fazer um balanço 
do planejamento. Dois desafios foram por ela apontados já na fase do 
projeto de criação do campus: “a implantação de áreas do conhecimento 
diferentes das atuais e [os] cursos noturnos, que são estranhos à cultura 
da Universidade”. Em 2005, uma comissão instalada na Prograd sob 
a presidência de Yara Michelacci reuniu professores das áreas de hu-
manas da Unifesp e optou pela criação dos cursos de Ciências Sociais, 
Filosofia, História e Pedagogia. Após a aprovação pelo mec, o passo 
seguinte implicava na montagem de um modelo curricular, para o que 
se contou com a assessoria de docentes de diferentes universidades pau-
listas – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade 
Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade 
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de São Paulo e Universidade Federal de São Carlos. Sarti também expôs 
as características marcantes da área de ciências humanas projetadas para 
a Unifesp: “formação sólida na área e formação que extrapola a área 
e prepara o aluno para a interdisciplinaridade”, sem deixar de lado a 
“ênfase em pesquisa, que é outro pilar do curso de metodologia de pes-
quisa, formando redes de atividades com a comunidade local. Finalizou 
dizendo que a Biblioteca será fundamental”, assim como laboratórios138, 
essenciais para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com as espe-
cificidades que ambos apresentam na área de humanidades139.

Considerações Finais

Em entrevista realizada em janeiro de 2007, um jornalista indagou 
ao reitor se a expansão havia atendido às suas expectativas. Fagundes 
Neto explicou que a expansão estava prevista em seu projeto de gestão, 
ampliando-se o número de cursos. Em seguida, complementou:

Não tínhamos a dimensão exata de quanto seria essa expansão. Demos 
um salto de quase quatro vezes mais do que o tamanho original. Indiscutivel-
mente, o crescimento trará uma grande reflexão, primeiro porque saímos da 
cidade de São Paulo e vamos para quatro outros municípios. Depois, devido à 
diversificação da nossa oferta de cursos. Ao diversificar, rompemos a fronteira 
de universidade da saúde, para nos tornar uma universidade no sentido da 
universalidade quanto à oferta de cursos140.

Recente e em construção – como todo processo histórico contem-
porâneo ou imediato –, a experiência da expansão se impõe como pau-
ta para reflexões propositivas sobre o passado, o presente e o futuro, a 
consolidação e o planejamento, a identidade e a memória da Unifesp.

As expectativas em jogo são de todos. Excelência não se produz 
de fora para dentro, definindo-se seu significado a priori, por agentes 
diferentes daqueles que irão operar o processo – no caso, implantar a 
expansão da Universidade, planejando o cotidiano e trazendo para a 
arena suas próprias expectativas e as dos seus pares em suas respectivas 
áreas, em relação ao trabalho a ser desenvolvido. A qualidade dos novos 
cursos e campi vêm sendo garantida pelo empenho de dezenas de pro-
fissionais em suas pesquisas, na docência, na extensão universitária e na 
construção de espaços acadêmicos, dentro e fora da Unifesp. Estamos 
vivendo os primeiros anos de funcionamento da universidade em seu 
novo formato expandido, e a avaliação aponta para o bom desempenho 
diante de todas as exigências legais e da vida universitária.
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Tornar conhecido pelo rigor um conjunto de cursos ainda em for-
mação é uma necessidade imperiosa e cumprida diuturnamente pelos 
docentes contratados no processo de expansão, tanto entre seus pares 
internos e de outras universidades quanto no âmbito do alunato. Ao 
mesmo tempo, a construção da qualidade requer condições materiais 
sem as quais a viabilidade das práticas de excelência poderá sofrer res-
trições. Também para esse objetivo, professores, funcionários e alunos 
dos novos cursos e campi têm se desdobrado, obtendo êxito na busca 
de recursos na Universidade e fora dela, por meio das agências de fo-
mento à pesquisa e ao ensino em São Paulo e no Brasil, além de outras 
parcerias nacionais e internacionais, sempre no intuito de superar as 
dificuldades acadêmicas, materiais e orçamentárias que marcam o iní-
cio da construção de um novo projeto em uma Universidade marcada 
por suas próprias tradições. Tradições, como sabemos, são inventadas 
e reinventadas na história141. Os novos campi resultantes da expansão 
estão inventando suas próprias tradições de excelência, em consonância 
com os critérios mais exigentes de avaliação em suas respectivas áreas 
do conhecimento.




