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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CAMPUS SÃO PAULO  

  

PORTARIA CAMPUS SÃO PAULO N. 1754/2020

  
Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho que apresentará
demandas para desenvolvimento de projetos de Infraestrutura para o
Edi�cio Lemos Torres

A DIRETORA DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,

 

CONSIDERANDO que o Edi�cio Lemos Torres cons�tui estrutura essencial no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão das unidades
universitárias do Campus São Paulo, acolhendo a�vidades voltadas a graduação, extensão, pós-graduação lato e stricto sensu, residência médica e assistência;

CONSIDERANDO que houve desenvolvimento expressivo das tecnologias e dos equipamentos voltados ao ensino, à pesquisa e à assistência, os
quais têm exigido infraestrutura compa�vel, a qual requer a elaboração de projetos complexos e integrados, visando à maior racionalidade no uso dos
equipamentos e da área �sica, bem como para obtenção de recursos;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Diretor de Infraestrutura do Campus São Paulo em sessão conjunta do Conselho de Campus e das
congregações da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, em 3 de dezembro de 2019, o qual estabelece, dentre suas diretrizes, a
reorganização das a�vidades nos imóveis do campus, compar�lhamentos, revitalização e adequação às atuais norma�vas de segurança e acessibilidade de
edi�cios existentes;

CONSIDERANDO que no Edi�cio Lemos Torres não foram realizadas, recentemente, obras visando a sua recuperação, apresentando defasagem de
infraestrutura e suporte para acolher as a�vidades atuais e para desenvolvimento de projetos futuros.

RESOLVE:

Art. 1º  Designar os servidores Sandra Maria Miraglia Valdeolivas (chefe do Departamento de Morfologia e Gené�ca-EPM), Taiza Stumpp Teixeira
(representante da Diretoria do campus São Paulo), Sima Godosevicius Katz,  Cris�ane Damas Gil, Rejane Daniele Reginato e Manuel de Jesus Simões (docentes
da Disciplina de Histologia, Biologia Estrutural e Biologia Celular do Departamento de Morfologia e Gené�ca-EPM), Ricardo Ar�giani Neto (Departamento de
Patologia-EPM), José Roberto Ferraro (Hospital São Paulo/HU da Unifesp), Manoel João Ba�sta Castello Girão (Diretor da Escola Paulista de Medicina) e José
Gilberto Mele� (Departamento de Infraestrutura – CSP) para sob a coordenação da primeira e vice-coordenação da segunda, compor o grupo de trabalho que
irá iden�ficar as demandas atuais e futuras de infraestrutura do Edi�cio Lemos Torres visando ao aprimoramento das instalações para o ensino, pesquisa e
assistência, bem como iden�ficação de potenciais parcerias para o desenvolvimento de projetos.

Art. 2º Par�cipa do grupo de trabalho como convidado permanente o Sr. Marcelo Cinco�o Santos representando o Hospital São Paulo.

Art. 3º - O grupo de trabalho terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias após a data de publicação para apresentar proposta à diretoria do Campus
São Paulo.

Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº1505

Art. 5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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