
 

PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA 

À Secretaria Geral da Universidade de São Paulo 

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Universitário, solicitamos ao Magnífico 

Reitor, Prof. Dr. Vahan Agopyan, a retirada, da pauta da reunião deste colegiado a ser 

realizada no próximo dia 30 de novembro, do item 2, correspondente à minuta de 

resolução sobre “Política de inovação e empreendedorismo da Universidade de São 

Paulo”. 

Consideramos que uma resolução que, pelo seu alcance, afeta diretamente o 

funcionamento, a avaliação institucional e docente, e as políticas de parcerias da 

Universidade com diferentes setores da sociedade exige ampla circulação prévia nas 

unidades de ensino e pesquisa. Como diretoras, diretores e representantes, já recebemos, 

nestes dias, inquietações dos nossos representados que tomaram conhecimento dos 

conteúdos da resolução, e expressaram desejo de garantir o devido debate nos colegiados 

sobre os diferentes aspectos dessa política. 

Na certeza do atendimento desta solicitação, agradecemos antecipadamente 

 

Adrián Pablo Fanjul – representante da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. 

Ana Maria Loffredo – diretora do Instituto de Psicologia 

Bárbara Della Torre – representante dos funcionarios técnico-administrativos 

Bartira Rodrigues Guerra – representante discente de pós-graduação 

Brasilina Passarelli – diretora da Escola de Comunicações e Artes 

Carlota Boto – representante da congregação da Faculdade de Educação 

Diana Gonçalves Vidal – diretora do Instituto de Estudos Brasileiros 

Eduardo de França Mesquita – representante discente de Graduação 

Hamilton Varela – representante da congregação do Instituto de Química de São Carlos 

Ianni Regia Scarcelli – representante da Congregação do Instituto de Psicologia 

Ingred Merllin Batista de Souza – representante discente de Pós-Graduação 

João Marcos de Almeida Lopes - representante da congregação do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo de São Carlos 

Joubert José Lancha – diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos 

Letícia Siqueira das Chagas – representante discente de Graduação 

Marcílio Alves – representante de Professores Associados 

Marcos Buckeridge – diretor do Instituto de Biociências 

Marcos Neira – diretor da Faculdade de Educação 



Maria Sylvia Baptista Serra – representante discente de Graduação 

Paulo Frazão – representante da congregação da Faculdade de Saúde Pública 

Paulo Martins – diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Raquel Rolnik – representante da congregação da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo 

Reinaldo Santos de Souza - representante dos funcionarios técnico-administrativos 

Renato Paes de Almeida – representante da congregação do Instituto de Geociências 

 

 

 

 

 

 

 

 


