
Moção do Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP) –   solicitando 
autonomia para os gestores das Creches/Pré-Escolas da Universidade de São 
Paulo no que se refere ao número de vagas para crianças nas Creches. 
 
A congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 
Paulo (IME-USP), assim como já o fizeram o Instituto de Psicologia e a 
congregação da Faculdade de Educação (FEUSP) desta universidade, vem 
manifestar sua preocupação com as medidas tomadas em relação ao sistema 
de creches da Universidade de São Paulo neste início de ano de 2015.  
 
A Superintendência de Assistência Social (SAS) não permitiu a entrada de 
novas crianças, apesar de terem realizado o processo de seleção, o que 
implicou no cancelamento de 141 vagas. A decisão foi tomada sem consulta aos 
Gestores das Creches/Pré-Escolas que ao serem informados sobre o fato 
fizeram propostas de atendimento para receberem apenas 120 novas crianças, 
já levando em conta o impacto do Plano de Incentivo à Demissão Voluntária 
(PIDV) em seu quadro de funcionários. Essas propostas não foram consideradas 
pela Superintendência de Assistência Social que manteve o corte da totalidade 
das vagas. Como resultado tivemos várias crianças sem assistência, liminares 
judiciais emitidas determinando que a USP admita algumas destas crianças e a 
universidade novamente ocupou as páginas de jornais noticiando o fato. 
 
Cabe destacar que o sistema de educação infantil implantado na Universidade 
de São Paulo através das Creches/Pré-Escolas tem um importante papel para a 
formação de seus próprios alunos. Durante seus anos de funcionamento foram 
realizados muitos estudos no nível de Iniciação científica, elaboradas 
dissertações de Mestrado e teses de Doutorado.  
 
A USP, desde sua fundação, assumiu o compromisso com a melhoria da 
educação básica. Além disso, a existência das creches representa uma das 
formas mais significativas de contribuir com a permanência estudantil de 
alunos/alunas junto à universidade quando estes se encontram em situação de 
constituição de família, muitas vezes monoparentais e distantes de seus 
familiares.  
 
Recentemente, esta congregação discutiu o sistema de ingresso na USP e a 
possibilidade de utilizar outros instrumentos tais como ENEM além da FUVEST. 
Um dos objetivos seria maior inclusão de alunos oriundos de escolas públicas e 
um maior número de estudantes com um perfil socioeconômico de renda familiar 
menor em seu quadro de estudantes. Na ocasião, salientamos que medidas 
nesta direção, obrigatoriamente, devem vir acompanhadas por uma maior 
atenção às políticas de permanência estudantil. Desta forma, vemos como 
contraditório o cancelamento de todas as vagas nas Creches/Pré-Escolas dado 
o fato que seus gestores afirmam poder atender ao menos parte destas crianças 
mesmo após a saída de funcionários através do Plano de Incentivo à Demissão 
Voluntária (PIDV). 



 
Entendemos que a USP passa por um momento financeiro delicado mas, pelo 
exposto acima, acreditamos que as creches devem ter autonomia para decidir 
sobre suas condições de funcionamento levando em conta o seu quadro de 
funcionários, próprio de cada uma, pois essa é uma prática já adotada nos 
vários momentos de crise enfrentados anteriormente. Que a Universidade 
priorize, dentro de suas possibilidades, a contratação dos funcionários 
necessários para manutenção do trabalho de excelência que as creches 
desenvolvem e que é um modelo de referência nacional. 
 
 
 
	  


